PROSPEKT EMISYJNY
Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie
www.dekpol.pl

Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:
–

publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B
o wartości nominalnej 1 zł każda,

–

sprzedażą do 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
oferowanych przez Sprzedającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane),

–

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 6.410.000 Akcji Serii A
o wartości nominalnej 1 zł, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Akcji Serii B o wartości nominalnej
1 zł oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Praw do Akcji Serii B.

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB
OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM
REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ
POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB
AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE
NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ
MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK
DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA
GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO
ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla
instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością naszej
Spółki oraz z otoczeniem, w jakim nasza Spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka
znajduje się w Części II - Czynniki ryzyka.

Oferujący:
Doradca Prawny:

Doradca Finansowy:
Millennium Dom Maklerski SA
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
JKG Finanse Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach
Al. W. Roździeńskiego 91

Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Budzyński,
Gdańsk, ul. Drzewieckiego 11A/2

.
.

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27.11.2014 r.

ZASTRZEŻENIE
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terenie Polski oraz ich
dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został
sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi
rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27.11.2014 roku.
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści Prospektu takie jak Dekpol, Spółka, Emitent oraz ich
odmiany, odnoszą się do spółki Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie.
Wszystkie dane finansowe prezentowane w Prospekcie za okres od 2011 do 2013 roku dotyczą Emitenta objętego
Historycznymi Informacjami Finansowymi w poszczególnych latach tj. 2011, 2012 i 2013.
Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest
uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z Ofertą. W przypadku
podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w
nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu
do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki, dlatego też informacje zawarte w niniejszym
dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na Dzień Zatwierdzenia Prospektu. Zmiany, które zajdą po
zatwierdzeniu Prospektu, udostępniane będą do publicznej wiadomości w formie aneksów do Prospektu.
Pozycja konkurencyjna Spółki oszacowana została wedle najlepszej wiedzy Zarządu. Przy szacunkach uwzględniono
publicznie dostępne informacje oraz wewnętrzne analizy. W przypadkach, gdzie było to możliwe i uzasadnione,
oparto się o dane podmiotów zewnętrznych.
Pewne wielkości przedstawione w danych finansowych zostały zaokrąglone. Stąd poszczególne sumy w tabelach
mogą nie być sumami arytmetycznymi w wyniku tych zaokrągleń. Dotyczy to również wielkości procentowych.
Akcje nie zostały i nie będą rejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez
żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być
oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie rejestracja taka jest
wymagana, ani na rzecz żadnych podmiotów amerykańskich zgodnie z definicją w Regulacji S.
Niniejszy dokument zawiera twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Żadne z takich twierdzeń nie może być
rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Emitenta lub podmioty
uczestniczące w sporządzaniu Prospektu, że takie zdarzenia wystąpią, i że zostaną osiągnięte skutki określone w
tych twierdzeniach.
DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia zapisów
na Akcje Oferowane (jednakże nie później niż na 6 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane) i w okresie jego ważności będzie dostępny na stronach internetowych:
1. Spółki – www.dekpol.pl oraz
2. Oferującego – www.millenniumdm.pl
W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się w formie papierowej lub elektronicznej z
treścią następujących dokumentów udostępnionych do wglądu:
1. Statut Emitenta;
2. Regulamin WZA;
3. Regulamin RN;
4. Regulamin Zarządu;
5. Historyczne dane finansowe Emitenta za każde z dwóch lat obrachunkowych poprzedzających publikację
Prospektu;
Dokumenty wymienione w ppkt. 1, 2, 3, 4 dostępne są również na stronie internetowej Emitenta www.dekpol.pl.
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CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE
DZIAŁ A

WSTĘP I OSTRZEŻENIA

A.1
Ostrzeżenia
-

-

Niniejsze Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego.
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości
Prospektu Emisyjnego.
W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie
Emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć
obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania
sądowego.
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły niniejsze 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 częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku
czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc
inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe.

A.2
Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu do celów
późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników
finansowych.
Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest
zgoda na wykorzystywanie Prospektu.
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do
wykorzystywania Prospektu.
Informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat
warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty.
Nie dotyczy. Nie wyraża się takiej zgody.

DZIAŁ B

EMITENT I GWARANT

B.1
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta.
Nazwa (firma): Dekpol Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona: Dekpol S.A.

B.2
Siedziba oraz forma prawna Emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi swoją działalność,
a także kraj siedziby Emitenta.
Siedziba: Pinczyn
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
W zakresie dotyczącym funkcjonowania jako spółki akcyjnej Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek
Handlowych i innych przepisów dotyczących spółek prawa handlowego oraz postanowień Statutu.
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B.3
Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz rodzaj
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których
Emitent prowadzi swoją działalność.
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent jest: Generalnym Wykonawcą budowlanym w
Polsce, jednym z deweloperów w Polsce Północnej oraz producentem konstrukcji stalowych.
Emitent realizuje inwestycje w podziale na trzy segmenty, do których należą:
 działalność deweloperska - budowa, wykończenie i sprzedaż mieszkań, powierzchni handlowo-usługowych;
 generalne wykonawstwo w zakresie obiektów przemysłowych, magazynowych, handlowych, usługowych wraz z
infrastrukturą zewnętrzną w tym wykonawstwo dróg, placów, parkingów wraz z infrastrukturą;
 produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja osprzętów (łyżek) do maszyn budowlanych.
Emitent realizuje usługi przy wykorzystaniu własnego zaplecza technicznego.
Działalność deweloperska
Emitent jest jednym z deweloperów w Polsce Północnej. W zakresie działalności Emitent oferuje:
 mieszkania,
 apartamenty,
 lokale usługowe.
W ramach działalności developerskiej Emitent dokonał sprzedaży:
 w 2011 roku – 35 lokali;
 w 2012 roku – 28 lokali;
 w 2013 roku – 131 lokali;
 w okresie 6 miesięcy 2014 roku – 28 lokali (ponadto na dzień 30.06.2014 roku Emitent miał podpisanych 40 umów
przedwstępnych).
Generalne Wykonawstwo
Emitent oferuje swoim Klientom kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w systemie Generalnego
Wykonawstwa.
Obiekty budowlane są wykonywane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora lub zgodnie z
projektem wykonanym przez jedno z biur projektowych regularnie współpracujących z Emitentem.
Produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja osprzętów (łyżek) do maszyn budowlanych
Produkcja i montaż konstrukcji stalowych
Prężnym sektorem działalności Emitenta jest Dział Konstrukcji Stalowych - Dekpolstal. Dział realizuje całościowe
projekty konstrukcji stalowych.
Emitent jest producentem lekkich oraz ciężkich konstrukcji stalowych: kompleksowych obiektów przemysłowych, hal
namiotowych i magazynów. Ponadto wykonuje również profile stalowe oraz panele elewacyjne. Gotowe produkty
stalowe (oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie, pomalowane) eksportowane są do Niemiec, Szwecji, Anglii.
Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza przy wsparciu nowoczesnych technologii podejmuje wyzwania w oparciu
o normę ISO 9001:2008 TÜV Rheinland i EN ISO 3834-2:2007 w zakresie prac spawalniczych.
Produkcja łyżek koparkowych
Dział Produkcji Konstrukcji Stalowych zajmuje się produkcją łyżek i osprzętu zintegrowanego do maszyn do prac
budowlanych, ziemnych wykończeniowych i rolniczych przy użyciu lekkich, jak również ciężkich maszyn. Emitent z
powodzeniem współpracuje z przedstawicielami firm: KOMATSU, VOLVO, JCB i CATERPILLAR w Polsce. Sprzęt
eksportowany jest do Niemiec, Szwecji, Norwegii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Australii.
Emitent jako producent łyżek koparkowych i ładowarkowych posiada certyfikat szwedzkiej firmy SSAB “HARDOX IN
MY BODY”.
Emitent oferuje szeroką gamę standardowych i specjalistycznych łyżek, zintegrowanego osprzętu do koparek,
ładowarek, koparko-ładowarek, nośników teleskopowych z przeznaczeniem do szerokiego zakresu prac
budowlanych, porządkowych i rolniczych.
Ta część działalności Emitenta jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się rodzajem działalności.
Tabela 1 Wielkość i struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014,
01.01.2013-30.06.2013, 01.01.2013-31.12.2013, 01.01.2012-31.12.2012, 01.01.2011–31.12.2011
Wyszczególnienie
Sprzedaż robót budowlanych, w
tym:
Działalność deweloperska
Generalne Wykonawstwo
Sprzedaż usług sprzętowych i
wynajmu sprzętu
Sprzedaż wyprodukowanych
konstrukcji stalowych i osprzętów do
maszyn

I-VI 2014
tys. zł
%

I-VI 2013
tys. zł
%

84 917

86,9%

45 617

80,4% 166 334

85,5% 143 330

87,9% 170 193

94,9%

6 152
78 764

6,3%
80,6%

9 698
35 920

17,1% 25 070
63,3% 141 264

12,9%
6 489
72,6% 136 841

4,0%
8 510
83,9% 161 683

4,8%
90,1%

136

0,1%

119

0,2%

926

0,5%

128

0,1%

6 258

6,4%

4 792

8,4%

11 161

5,7%

1 754

1,1%
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I-XII 2013
tys. zł
%

I-XII 2012
tys. zł
%

I-XII 2011
tys. zł
%

256

0,1%
0,0%
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Wyszczególnienie
Sprzedaż pozostałych usług
Sprzedaż towarów i materiałów
RAZEM
Źródło: Emitent

I-VI 2014
tys. zł
%
258
0,3%
6 196
6,3%
97 765 100,0%

I-VI 2013
I-XII 2013
I-XII 2012
I-XII 2011
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
186
0,3%
638
0,3%
732
0,4%
587
0,3%
6 038
10,6% 15 448
7,9% 17 036
10,5%
8 321
4,6%
56 752 100,0% 194 507 100,0% 162 980 100,0% 179 356 100,0%

Tabela 2 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014, 01.01.2013-30.06.2013,
01.01.2013–31.12.2013, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2011-31.12.2011
Wyszczególnienie
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż eksportowa
RAZEM
Źródło: Emitent

I-VI 2014
tys. zł
%
93 065
95,2%
4 700
4,8%
97 765 100,0%

I-VI 2013
I-XII 2013
I-XII 2012
I-XII 2011
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
52 983
93,4% 186 014
95,6% 161 730
99,2% 179 356 100,0%
3 769
6,6%
8 493
4,4%
1 250
0,8%
0
0,0%
56 752 100,0% 194 507 100,0% 162 980 100,0% 179 356 100,0%

B.4
Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na Emitenta oraz
na branże, w których Emitent prowadzi działalność.
W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrachunkowego, tj. od 31.12.2013, do daty zatwierdzenia Prospektu
Emisyjnego wystąpiły, w ramach działalności Emitenta, następujące tendencje w sprzedaży, zapasach, kosztach i
cenach sprzedaży:
Sprzedaż i rynki zbytu:
Rok 2013 był dla Emitenta, a w szczególności działu produkcji osprzętów do maszyn budowlanych, rokiem
szczególnym i wyjątkowym. Emitent otrzymał w czerwcu certyfikat „Hardox in my body” wystawiony przez Szwedzką
Hutę SSAB jako dowód uznania za technologię wykorzystania blach trudnościeralnych w produkcji łyżek. W
październiku 2013 r. Emitent otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w programie PO IG 4.4 na wdrożenie
innowacyjnego rozwiązania Wielofunkcyjnej Łyżki Skarpowej. Środki te zostaną przeznaczone w latach 2014-2015 na
rozbudowę hal produkcyjnych i zakup najnowocześniejszych maszyn do produkcji łyżek, a w szczególności produkcji
wielofunkcyjnej łyżki skarpowej. W grudniu 2013 r. Emitent rozpoczął rozmowy z jednym z największych
producentów maszyn budowlanych na świecie w celu produkcji łyżek dla fabryk maszyn budowlanych
rozmieszczonych na całym świecie. Wszystkie działania podjęte przez Emitenta w 2013 roku mają na celu
wyniesienie go w latach następnych do miana lidera wśród producentów osprzętów do maszyn budowlanych na rynku
europejskim i nie tylko.
Sprzedaż Emitenta w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia prospektu wykazuje strukturę zbliżoną
do sprzedaży w roku 2013. W związku z planami Emitenta w zakresie rozwoju działu osprzętu do maszyn
budowlanych, wartość przychodów ze sprzedaży tego rodzaju działalności będzie wzrastać, co może również
skutkować zmianą docelowej struktury przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż Emitenta w okresie 6 miesięcy 2014 roku
wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o ok. 72% (sprzedaż do czerwca 2014 roku: 97.764. tys.
zł, sprzedaż do czerwca 2013 roku: 56 752 tys. zł). W okresie 6 miesięcy 2014 roku sprzedaż osprzętu do maszyn
budowlanych wzrosła o ok. 22% (sprzedaż do czerwca 2014 roku osprzętu do maszyn budowlanych: 5.823 tys. zł,
sprzedaż osprzętu do maszyn budowlanych do czerwca 2013 roku: 4.775 tys. zł).
Zapasy:
Emitent w okresie swego funkcjonowania utrzymuje zapasy na optymalnym poziomie, dostosowanym do bieżących
potrzeb. W bieżącym roku obrotowym Emitent nie obserwuje istotnych zmian w zakresie struktury i wielkości
zapasów w porównaniu do lat wcześniejszych. W związku z planami Emitenta w zakresie rozwoju działu osprzętu do
maszyn budowlanych, wartość przychodów ze sprzedaży tego rodzaju działalności będzie wzrastać, co może również
skutkować zmianą docelowej struktury zapasów, zwiększając udział zapasów materiałów niezbędnych do produkcji
tegoż osprzętu lub zwiększając udział zapasów wyrobów gotowych w postaci osprzętu.
Koszty:
Utrzymywanie przez Emitenta konsekwentnej polityki kosztowej pozwoliło na zredukowanie w 2013 roku kosztów
zużycia materiałów i energii oraz kosztów świadczeń pracowniczych (przy zwiększonej sprzedaży). Koszty zużycia
materiałów i energii oraz koszty świadczeń pracowniczych zmalały wartościowo jak i zmniejszył się ich udział
procentowy. Koszty usług obcych wzrosły wartościowo i procentowo jednak dzięki odpowiedniej polityce kosztowej
Emitent zanotował w 2013 roku znaczny wzrost poziomu rentowności sprzedaży.
W bieżącym roku obrotowym Emitent nie obserwuje istotnych zmian w zakresie struktury i wielkości kosztów
działalności w porównaniu do lat wcześniejszych. W związku z planami Emitenta w zakresie rozwoju działu osprzętu
do maszyn budowlanych, wartość przychodów ze sprzedaży tego rodzaju działalności będzie wzrastać, co może
również skutkować zmianą docelowej struktury kosztowej, zwiększając udział kosztów niezbędnych do produkcji
tegoż osprzętu (materiały, koszty energii, koszty pracownicze).
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Ceny:
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2014 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym
do zanotowanego w poprzednim miesiącu, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku były niższe o 0,6%, a w
1
porównaniu z wrześniem ub. roku - niższe o 0,8%.
Kształtowanie się średnich cen mieszkań w ostatnich miesiącach w Trójmieście prezentuje poniższy wykres.

Wykres 1 Średnie ceny mieszkań w Trójmieście (tys. zł)

Średnie ceny mieszkań w Trójmieście - rynek pierwotny
6,5
6,0
5,5

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 V 2014 VI 2014 VII 2014 VIII 2014 IX 2014
Źródło: na podstawie danych http://dom.trojmiasto.pl/barometr

Obecnie rynek mieszkań jest w przełomowym momencie. O ile w latach 2011-2012 królował trend spadkowy, o tyle
lata 2013-2014 przyniosły stabilizację cen. Nic nie wskazuje na to, by najbliższym czasie mieszkania miały jeszcze
stanieć. Poprawiająca się kondycja gospodarcza Polski, wzrost wynagrodzeń i rosnące poczucie stabilizacji
finansowej gospodarstw domowych dają podstawy do przypuszczeń, że przez najbliższy czas obserwować będziemy
stały wzrost popytu na rynku mieszkaniowym. W przypadku ofert w najatrakcyjniejszych lokalizacjach można się też
spodziewać dawno zapomnianych wzrostów cen.
W ramach Generalnego Wykonawstwa, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia prospektu, nie
nastąpiły żadne znaczące zmiany w odniesieniu do cen.
W ramach produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz produkcji osprzętów (łyżek) do maszyn budowlanych, w
okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia prospektu, nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w odniesieniu
do cen.

B.5
Opis grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie – w przypadku Emitenta, który jest
częścią grupy.
Nie dotyczy. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Emitent nie jest członkiem żadnej Grupy
Kapitałowej.

B.6
W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni,
mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego
Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób.
Akcjonariat Emitenta jest ograniczony do dwóch osób.
Mariusz Tuchlin – Prezes Zarządu Emitenta, posiada 6.409.000 akcji o wartości nominalnej 6.409.000 zł, co stanowi
99,98% udziału w strukturze akcjonariatu i w takim samym stosunku odpowiada ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.Daniel Tuchlin, posiada 1.000 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł, co stanowi
1

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – „Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we
wrześniu 2014 r.”
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0,02% udziału w strukturze akcjonariatu i w takim samym stosunku odpowiada ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie.
Znacznym akcjonariuszom przysługują wyłącznie prawa głosu wynikające z posiadanych akcji.
W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, należy podać, czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio
podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także
opisać charakter tej kontroli.
Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Mariusz Tuchlin, pełniący również funkcję Prezesa Zarządu.
Mariusz Tuchlin posiada bezpośrednio 6.409.000 akcji Emitenta (stanowiących 99,98% w kapitale zakładowym oraz
99,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta).

B.7
Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta, przedstawione dla każdego
roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego
po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku
obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za
spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.
Dane finansowe Emitenta za lata 2011-2013 zostały zaczerpnięte z historycznych informacji finansowych
sporządzonych z zakresem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 roku i
zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym. Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Polskimi
Standardami Rachunkowości, tj. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76,
poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami).
Dane finansowe Emitenta za I półrocze 2014 roku i porównywalny okres roku poprzedniego zostały zaczerpnięte ze
śródrocznych informacji finansowych sporządzonych z zakresem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
będącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 133) i zamieszczonych w Prospekcie
emisyjnym. Śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości,
tj. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi
zmianami).
Sprawozdanie finansowe Emitenta za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez „Biuro
Usług Księgowych Finans- Buk” Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie. Śródroczne informacje finansowe za okres od 1
stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30
czerwca 2013 roku nie zostały poddane badaniu lub przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.
Tabela 3 Kluczowe dane finansowe Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014, 01.01.2013-30.06.2013, 01.01.2013–
31.12.2013, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2011–31.12.2011 (w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów
Zysk ze sprzedaży
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)
Zysk netto
Rentowność sprzedaży (%)2
Rentowność brutto (%)
Rentowność netto (%)
Aktywa razem
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe razem
Stopa zwrotu z aktywów – ROA (%)3
Stopa zwrotu z kapitałów własnych – ROE (%)4
Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta

30.06.2014

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

97 765

56 752

194 507

162 980

179 356

7 027
7 184
5 836
4 759
7,19%
5,97%
4,87%
182 287
50 102
132 186

3 860
4 791
3 259
2 597
6,80%
5,74%
4,58%
144 740
41 079
103 661

23 110
25 022
21 587
17 788
11,88%
11,10%
9,15%
172 253
46 378
125 875
10,33%
30,93%

1 290
9 039
4 069
3 321
0,79%
2,50%
2,04%
133 221
35 375
97 847
2,49%
8,36%

6 609
6 459
3 352
2 561
3,68%
1,87%
1,43%
117 912
37 551
80 361
2,17%
7,08%

2

Wskaźniki rentowności – stosunki odpowiednich wielkości zysku za dany okres do przychodów ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów
3
Wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu aktywów na koniec danego okresu
4
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do kapitałów własnych na koniec danego
okresu
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Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Emitenta w okresie objętym
najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
Zdarzenia, który miały miejsce po dniu 31 grudnia 2013 roku, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wyniki finansowe Emitenta:
 W dniu 15 stycznia 2014 roku Emitenta podpisał umowę z 7R Logistic Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie.
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest wykonanie inwestycji pt. „Kompleksowa realizacja obiektu
biurowo-magazynowego na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Kowale”. Rozpoczęcie realizacji
robót nastąpiło w dniu 18 grudnia 2013 roku, termin odbioru końcowego został ustalony na dzień 15 sierpnia 2014
roku. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 30.295.000 zł netto.
 W dniu 11 lutego 2014 roku Emitent podpisał umowę z Gminą Miasta Gdynia – Gdyńskie Centrum Innowacji
Jednostka Budżetowa z siedzibą w Gdyni. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.000.000 euro na modernizację
i przebudowę budynku po-stoczniowego o numerze G-321 w Gdyni na potrzeby prototypowni w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 16.436.159 zł netto.
 W dniu 17.02.2014 roku Emitent dokonał wykupu wyemitowanych w 2012 roku obligacji serii A na łączną kwotę
12.500.000,00 zł. Natomiast w dniu 18.02.2014 roku Emitent podjął uchwałę o emisji obligacji serii B na kwotę
20.000.000,00 zł i w dniu 20.02.2014 roku pozyskał w całości w/w kwotę. Wpływy z emisji obligacji na kwotę
20.000 tys. zł zostały wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności w ramach kontraktów Generalnego
Wykonawstwa, jak również w części zostały wykorzystane na finansowanie działalności inwestycyjnej (rozbudowa
zakładu produkcji łyżek skarpowych i zakup nieruchomości w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej).
 W lutym 2014 roku Emitent otrzymał decyzję o zmianie przeznaczenia inwestycji „VILLA ALMOND” w Gdańsku
przy ul. Toruńskiej z dotychczasowej, tj. budynek wielorodzinny z częścią usługową na budynek hotelowy. Trwają
prace związane z realizacją inwestycji. Do końca 2014 roku zostanie ukończony 4 gwiazdkowy hotel, oferujący
120 pokoi wraz z całą infrastrukturą niezbędną do komfortowego wypoczynku.
 W dniu 6 marca 2014 roku Emitent podpisał umowę z SynoptisIndustrial Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez
Emitenta prac budowlano-konstrukcyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku na budynek magazynowo-produkcyjny z funkcją biurową oraz budowa nowej
stacji TRAFO”. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 17 marca 2014 roku, termin odbioru końcowego
został ustalony na dzień 31 października 2014 roku. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania umowy zostało
ustalone w kwocie 2.150.000 zł netto.
 W marcu 2014 roku Emitent otrzymał pozwolenie na budowę zabudowy dla działki zlokalizowanej na
przedmieściach Tczewa. Na tej nieruchomości planowana jest budowa nowoczesnego osiedla wielorodzinnych
domów wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie projektowane jest około 100 mieszkań.
 W dniu 14 maja 2014 roku Emitent podpisał umowę z Radpol Spółką Akcyjną z siedzibą w Człuchowie.
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta prac na terenie
zakładu kontrahenta. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 19 maja 2014 roku, ich zakończenie powinno
nastąpić nie później niż po upływie 120 dni od tego terminu. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania umowy
zostało ustalone w kwocie 1.400.000 zł netto.
 W dniu 19 maja 2014 roku Emitent podpisał umowę z CUBE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta zadania
inwestycyjnego pt. „Wyposażenie obiektu hotelowego oraz dostawa i montaż parkingu obrotowego typu Smart
Parking typu SM14L” na obiekcie: „Budowa Hotelu Sepia w centrum Bydgoszczy przez firmę Cube Sp. z o.o.”.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia miało miejsce w maju 2014 roku, termin odbioru końcowego został ustalony na
dzień 30 września 2014 roku. Na podstawie umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
5.230.000 zł netto.
 W dniu 26.06.2014 roku Emitent podpisał Aneks do Umowy Kredytowej z Bankiem PEKAO S.A. (kredyt w
rachunku bieżącym na kwotę 3.000 tys. zł) wydłużający termin jego spłaty do 31.01.2015 roku i obniżający marżę
banku do 1,2% (pozostałe warunki bez zmian).
 W dniu 26.06.2014 roku Emitent podpisał Aneks do Umowy Kredytowej z Bankiem PEKAO S.A. (kredyt w
rachunku bieżącym na kwotę 15.000 tys. zł) wydłużający termin jego spłaty do 31.01.2015 roku i obniżający marżę
banku do 1,2% (pozostałe warunki bez zmian).
 W dniu 26.06.2014 roku Emitent podpisał umowę z PanLink Sp. z o.o., z siedzibą w Tczewie, na wybudowanie
hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną. Wartości netto umowy: 16.776.750,00 zł.
 W dniu 01.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z GEMALTO Sp. z o.o. "Umowa o roboty
budowlane - Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Tczewie dz. Nr 165/16 obr. 5 gm. Tczew" o wartości
2.350.000,00 zł netto, termin zakończenia 30.09.2014 roku.
 W dniu 07.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z 7R LOGISTIC S.A. "Umowa nr
01/06/2014/CL - kompleksowa realizacja obiektu biurowo - magazynowego na terenie nieruchomości położonej w
Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego działka nr 4990/4 wraz z kompleksowym wykonaniem infrastruktury
towarzyszącej" o wartości 15.194.000,00 zł netto, termin zakończenia 30.04.2015 roku.
 W dniu 17.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z PHU LOGISTYK Leszek Błański "Umowa
nr 01/PELPLIN/2014 - wykonanie projektu oraz budowa hali produkcyjnej o powierzchni 2 700 m2 w Pelplinie" o
wartości 6.000.000,00 zł netto, termin zakończenia 31.10.2015 roku.
 W dniu 21.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z Rejonowym Zarządem Infrastruktury
"Umowa 439/IV/FIN/2014 - roboty budowlane i usługi projektowe w zakresie ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ
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przebudowa ogrodzenia na terenie Lasowice Wielkie - zadanie nr 13440" o wartości 524.300,00 zł netto, termin
zakończenia 21.07.2015 roku.
W dniu 30.07.2014 roku Emitent podpisał umowę z CITY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo. Umowa dotyczy nabycia przez Emitenta: 9
lokali mieszkalnych (wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi) za łączną kwotę 1.315.458,00 zł brutto;
udziału w hali garażowej za kwocie 222.000,00 zł; prawa do korzystania z naziemnego miejsca parkingowego za
kwotę 6.480,00 zł; nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw Nr GD1G/00048339/6 Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, za cenę 3.900.000,00 zł netto, czyli 4.797.000,00 zł brutto.
W dniu 31.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane ze Spółdzielnią Mieszkaniową KOCIEWIE
"Umowa TI/29/2014 - remont nawierzchni chodników i ulic osiedla w zespole Osiedla 60 - lecia" o wartości 377.
026,38 zł netto, termin zakończenia 31.10.2014 roku.
W dniu 01.08.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z POL - TURIST Sp. z o.o. "Umowa
01/DEKPOL/POL-TURIST/2014 - remont i rozbudowa Hotelu Aubrecht w Koprzywnicy" o wartości 17.500.000,00
zł netto, termin zakończenia 15.06.2015 roku.
W dniu 30.09.2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę o
linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z limitem do kwoty 1.800 tys. zł; bank
będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet wierzytelności w wysokości 80% wartości brutto wierzytelności;
bankowi przysługują odsetki dyskontowe obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone
od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o marżę banku w wysokości
2,00% w stosunku rocznym; oprocentowanie dyskonta ustalane jest na bazie WIBOR dla depozytów 1M; umowa
została zawarta na czas określony tj. do dnia 29.09.2015 roku z możliwością przedłużenia; umowa dotyczy
finansowania należności związanych ze sprzedażą osprzętu do maszyn budowlanych tj. łyżki koparkowe,
ładowarkowe, itp.).
W dniu 30.09.2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę o
linię faktoringową z prawem regresu w obrocie zagranicznym i krajowym z limitem do kwoty 300 tys. Euro; bank
będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet wierzytelności w wysokości 80% wartości brutto wierzytelności;
bankowi przysługują odsetki dyskontowe obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone
od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o marżę banku w wysokości
2,70% w stosunku rocznym; oprocentowanie dyskonta ustalane jest na bazie EURIBOR dla depozytów 1M;
umowa została zawarta na czas określony tj. do dnia 29.09.2015 roku z możliwością przedłużenia; umowa dotyczy
finansowania należności związanych ze sprzedażą osprzętu do maszyn budowlanych tj. łyżki koparkowe,
ładowarkowe, itp.).
W dniu 16.10.2014 roku Emitent podpisał z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów Sp. z o.o. umowę na "Wdrożenie
innowacyjnej technologii dla usługi autoidentyfikacji towarów w Centrum logistycznym w Kokotowie". Wartość
umowy 21.800.000 zł netto, termin zakończenia 01.06.2015 roku.
W dniu 07.10.2014 roku Emitent podpisał z Carrefour Polska Sp. z o.o. umowę na Generalne Wykonawstwo
Robót Budowlanych w ramach realizacji Centrum Handlowo-Usługowego Carrefour w Gdańsku. Wartość umowy
5.700.000 zł netto, termin zakończenia 28.02.2015.
W dniu 06.11.2014 roku Emitent podpisał umowę notarialną w zakresie sprzedaży nieruchomości w Bydgoszczy,
przy ulicy Warmińskiego 2/1 i Warmińskiego 2/2; łączna cena: 1.300 tys. zł; płatność: 170 tys. zł do 20.11.2014,
1.130 tys. zł do 30.01.2015.
W dniu 17.10.2014 roku Emitent podpisał z PRIMO-PLAST Sp-ka z o.o. JV Produkcja Materiałów Higienicznych z
siedzibą w Malborku Umowę na Budowę magazynu wyrobów gotowych w Malborku, wartość przedmiotu umowy
3.060.000 zł netto, termin realizacji przedmiotu umowy: 28.02.2015 r.
W dniu 06.11.2014 roku Emitent podpisał z REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. z siedzibą w Gdańsku Umowę
na Rozbudowę Stanowiska Montażu i Przesuwania Jednostek w Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku,
wartość przedmiotu umowy 5.380.000 zł netto, termin realizacji przedmiotu umowy: 30.04.2015 r.
W dniu 24.11.2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowę
Kredytu Nieodnawialnego (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym nieodnawialny); kwota kredytu: 11.743.000,00
zł; cel finansowania: finansowanie kontraktu zawartego w dniu 26.06.2014r. pomiędzy Panlink Sp. z o.o. a
DEKPOL S.A. na wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną w
Tczewie; data ostatecznej spłaty kredytu: 30.06.2015r.; oprocentowanie: WIBOR 1m+1,1%.

B.8
Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze
względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie
przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników.
Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma, ponieważ nie zaistniały przesłanki do
sporządzania takich informacji.
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B.9
W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.
Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników.

B.10
Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do
historycznych informacji finansowych.
Nie dotyczy. W odniesieniu do historycznych informacji finansowych biegły rewident wydał opinie bez zastrzeżeń.

B.11
W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego Emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb,
należy załączyć wyjaśnienie.
Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb.

DZIAŁ C

PAPIERY WARTOŚCIOWE

C.1
Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym
ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.
Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:
 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00
zł każda
Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Ofertą objętych jest:
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
oferowanych przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii B)
 do 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oferowanych przez
Sprzedającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).

C.2
Waluta emisji papierów wartościowych.
Akcje emitowane są w złotych.

C.3
Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.
Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.410.000 złotych i dzieli się na
6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nr od 0000001 do 6.410.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie:
jeden) złotych każda akcja. Akcje serii A zostały opłacone w całości.

C.4
Opis praw związanych z papierami wartościowymi.
Prawa o charakterze majątkowym:
- prawo do udziału w zyskach,
- prawo poboru nowych akcji,
- prawo udziału w masie likwidacyjnej spółki,
- prawo do rozporządzenia akcjami.
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Prawa o charakterze korporacyjnym:
- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
- prawo zwołania Walnego Zgromadzenia,
- prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia,
- prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
prawo zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad,
prawo zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad ,
prawo zapoznania się z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
prawo żądania sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu,
- prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- prawo do informacji dotyczących Emitenta,
- prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
- prawo przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz żądania wydania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał,
prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych,
prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały,
prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

C.5
Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Ograniczenia swobodnej zbywalności Akcji wynikają wyłącznie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Nie
zostały określone jakiekolwiek postanowienia w tym zakresie w Statucie Emitenta, nie doszło także do zawarcia
porozumień pomiędzy akcjonariuszami, które limitowałyby swobodę zbywania Akcji.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Ustawa o ofercie publicznej przewiduje szereg obowiązków obciążających podmioty zbywające i nabywające
określone pakiety akcji, jak również podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ
określonej zmianie z innych przyczyn, a także zasad zgodnie z którymi takie czynności powinny być przeprowadzane.
Art. 69 ustawy reguluje zasady zawiadamiania KNF oraz spółki o zmianie ilości akcji posiadanych przez
akcjonariuszy. Zgodnie z ust. 1 wskazanego przepisu, obowiązek zawiadomienia obciąża podmiot, który osiągnął lub
przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%,
75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów. Obowiązek notyfikacji powstaje również w przypadku zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce o co najmniej 2%, a także zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Obowiązek dokonania wskazanych zawiadomień nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie
głosów w spółce na koniec dnia rozliczania nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z
którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Treść zawiadomienia, jak również terminy w którym powinno ono zostać dokonane określają poszczególne ustępy art.
69 ustawy.
Nabycie akcji z naruszeniem powyższych obowiązków wyklucza wykonywanie prawa głosu z akcji będących
przedmiotem czynności prawnej powodującej osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów (art.
89 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Ograniczenie swobody przenoszenia akcji stanowi również obowiązek nabywania określonych pakietów akcji spółki
publicznej wyłącznie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
konstytuowany przez art. 72 – 81 stawy. Regulacje dotyczące tego obowiązku przedstawione zostały w części
poświęconej obowiązkowym ofertom przejęcia (rozdział IV.9.1. Dokumentu ofertowego niniejszego Prospektu).
Skutki naruszenia tych zasad określone zostały w art. 89 ustawy o ofercie publicznej, na tej podstawie akcjonariusz
odpowiedzialny traci prawo głosu z:
–
akcji będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 72 ustawy;
–
wszystkich akcji spółki, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy;
–
akcji spółki nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy.
Ponadto podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73
ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 ustawy, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej,
chyba, że wykona w terminie obowiązki określone w tychże przepisach. Natomiast zgodnie z ust. 2b wskazanego art.
89, w przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art.
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88a bądź niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje nie może wykonywać prawa głosu z
tych akcji.
Stosownie do art. 89 ust. 3, prawo głosu wykonane wbrew powyższym zakazom nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.
W Ustawie o ofercie publicznej przewidziane zostały również przepisy określające odpowiedzialność administracyjną
z tytułu naruszenia obowiązków wskazanych powyżej, zatem zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy na każdego kto:
–
nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z
naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
–
przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72–74,
–
nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77,
–
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku
zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,
–
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74
ust. 2 lub 5,
–
wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian
lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
–
nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3,
–
w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na
podstawie art. 79,
–
bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a,
–
nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72–74, art. 79 lub art. 91
ust. 6,
–
dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. Kara w takiej wysokości
może zostać nałożona odrębnie za każdy ze wskazanych czynów.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
papiery wartościowe, w tym akcje, objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu;
dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na
podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o
ofercie publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
W art. 31 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określony został krąg podmiotów uprawnionych do
dokonywania transakcji na rynku giełdowym, należą do niego wyłącznie firmy inwestycyjne oraz KDPW w przypadku,
gdy występuje jako strona transakcji zawartej na rynku regulowanym giełdowym, wyłącznie w związku z
wykorzystaniem środków systemu gwarantującego prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji,
zgodnie z jego celem. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach
określonych w regulaminie giełdy, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu
i na własny rachunek. Mogą nimi być zarówno członkowie KDPW, jak i inne podmioty, z tym zastrzeżeniem, iż są one
zobowiązane do wskazania podmiotu będącego uczestnikiem KDPW, który zobowiązał się do wypełniania
obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.
Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez podmioty inne niż
określone powyżej jest nieważna.
Z kolei art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje zakaz wykorzystywania informacji poufnych,
uznanych za takie zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z ust. 1 obejmuje on informacje uzyskane w związku z
pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do
informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze, a dotyczy w szczególności członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub
pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego pracowników, biegłych rewidentów oraz inne osoby pozostające z tym
emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a).
Zakaz ten dotyczy także akcjonariuszy spółki publicznej oraz pozostających z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub maklerów lub doradców, jak również, w zakresie określonym
powyżej, podmiotów związanych z podmiotem zależnym lub dominującym wobec emitenta.
Ponadto art. 156 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obejmują powyższym zakazem osoby,
które weszły w posiadanie informacji poufnej w wyniku popełnienia przestępstwa, albo jakikolwiek inny sposób, inny
niż określony powyżej, jeżeli wiedziały one lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to
informacja poufna.
Zgodnie z art. 156 ust. 2 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby, o których mowa powyżej, nie mogą
ujawniać informacji poufnej; udzielać rekomendacji lub nakłaniać innej osoby na podstawie informacji poufnej do
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczy
również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Ponadto art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, iż wykorzystywaniem informacji poufnej
jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o
informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej
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czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli
instrumenty te:
–
są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek
z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku,
albo
–
nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu
finansowego określonego powyżej.
Powyższe zakazy usankcjonowane zostały przepisami karnymi, zawartymi w art. 180-182 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Zgodnie z nimi:
–
ujawnienie informacji poufnej wbrew zakazowi wynikającemu z art. 156 ust. 2 pkt 1 bądź udzielenie
rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentami finansowymi, których dotyczy informacja
poufna, z naruszeniem zakazu określonego w art. 156 ust. 2 pkt., podlega karze grzywny do 2.000.000 zł
albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tymi karom łącznie;
–
wykorzystywanie informacji poufnych objętych zakazem, o którym mowa w art. 156 ust. 1 ustawy, podlega
grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom
łącznie, natomiast jeżeli tego czynu dopuszcza się osoba wskazana w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, podlega ona
grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, albo obu tym karom
łącznie.
Stosownie do art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podmioty objęte zakazem
wykorzystywania informacji poufnych wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy nie mogą ponadto, w czasie
trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać,
na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi okresem zamkniętym jest:
–
okres od wejścia w posiadanie przez wskazane osoby informacji poufnej dotyczącej emitenta lub
instrumentów finansowych określonych powyżej, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
–
w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna objęta zakazem nie posiadała
dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
–
w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna objęta zakazem nie
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
–
w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna objęta
zakazem nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.
Ponadto, na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wchodzące w skład
organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w
strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do
przekazywania KNF oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o
których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Naruszenie opisanych regulacji skutkuje odpowiedzialnością o charakterze administracyjnym, określoną w przepisach
art. 174 i 175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a
ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1, KNF może
nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200.000 zł, natomiast na osobę, która nie wykonała lub
nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną w
wysokości do 100.000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach
zawieranych w ramach tego zarządzania albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się
dowiedzieć o dokonaniu transakcji.
Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ograniczenia nabywania akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów związane są z przepisami
regulującymi zasady koncentracji przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 13 tej ustawy zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
jest obowiązkowe, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym,
poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR w skali światowej, lub równowartość
50.000.000 EUR na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16). Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu
średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 15).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny
sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli
obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Zgodnie z art. 14 ustawy obowiązek zgłoszenia nie występuje w przypadku zamiaru koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi
przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a.
instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b.
wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego
majątku lub tych akcji albo udziałów;
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa
do ich sprzedaży;
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego;
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Sposób zgłoszenia zamiaru koncentracji jest zależny od rodzaju koncentracji, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy
dokonuje go przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub wspólnie łączący się przedsiębiorcy. Postępowanie
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia
jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKIK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana,
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 98 ustawy, zgodnie z którym możliwa jest realizacja publicznej oferty
kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu na podstawie art. 13 ust. 1, jeżeli nabywca nie korzysta z
prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji
kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji.
Prezes UOKIK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji.
Wydając zgodę, Prezes UOKIK może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa UOKIK wygasają, jeżeli w terminie 2 lat
od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana.
Naruszenie obowiązków związanych z procedurą dokonywania zgłoszenia zamiaru koncentracji skutkować może
nałożeniem kar pieniężnych określonych w Dziale VII Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, w tym także
kary w wysokości sięgającej 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary
– w przypadku dokonania koncentracji mimo braku zgody Prezesa UOKIK.
Rozporządzenie Rady EWG w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia
20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Rozporządzenie reguluje tzw. koncentracje o
wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają
określone progi obrotu towarami i usługami i obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do
trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
–
zawarciu odpowiedniej umowy,
–
ogłoszeniu publicznej oferty, lub
–
przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest
do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
–
łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5.000.000.000 EUR, oraz
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–

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
–
łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500.000.000 EUR;
–
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000 EUR;
–
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów określonych w punkcie powyżej
łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25.000.000
EUR; oraz
–
łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje m. in. w przypadku gdy
instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie
wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części
tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że wszelkie
takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

C.6
Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu
na
rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub
mają być przedmiotem obrotu.
Oferowane papiery wartościowe będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B i Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego na
rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, zwanym też rynkiem podstawowym, a w przypadku
niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie ww.
papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.

C.7
Opis polityki dywidendy.
Realizowana w okresie historycznym przez Zarząd Emitenta polityka dywidendy polegała na zaniechaniu wypłaty
świadczeń z tego tytułu na rzecz akcjonariuszy (w istocie wspólników, z racji wcześniejszej formy prawnej). Wnioski
Zarządu obejmowały alokowanie zysków na rozwój Emitenta. Ukształtowanie takiej polityki poprzedzane było analizą
możliwości finansowych, a nadto rozważeniem podstawowych celów Emitenta, w tym przede wszystkim dążeniem do
rozszerzenia możliwości operacyjnych.
Proponowana polityka odpowiadała strukturze wspólników i ich celom, w związku z czym możliwa była jej realizacja w
pełnym zakresie.
Polityka dywidendy w latach kolejnych, począwszy od ewentualnego zysku za rok 2014, nie została jeszcze ustalona.
Założyć należy, że będzie ona prowadzona w oparciu o podobne, wskazane powyżej, kryteria, jak miało to miejsce w
przeszłości.

DZIAŁ D

RYZYKO

D.1
Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla Emitenta lub jego branży.
Z punktu widzenia przyszłości działania Emitenta głównymi czynnikami ryzyka związanymi z jego funkcjonowaniem są
następujące ryzyka:
- Ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta:
- Ryzyko związane z procesem budowlanym;
- Ryzyko związane z czynnikami atmosferycznymi;
- Ryzyko zmiany cen oraz dostępności materiałów, surowców i towarów;
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-

Ryzyko związane z szacowaniem kosztów kontraktów długoterminowych;
Ryzyko związane z niedoszacowaniem kontraktów;
Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami, w tym wadami i usterkami;
Ryzyko związane z koncentracją działalności na rynku lokalnym;
Ryzyko związane ze zmianami tendencji rynkowych;
Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez zleceniodawców;
Ryzyko związane z finansowaniem bieżącym działalności;
Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich;
Ryzyko związane ze zmianą cen lokali w ramach działalności deweloperskiej;
Ryzyko związane ze zmianą cen gruntów związanych z działalnością deweloperską;
Ryzyko związane ze stosowaniem klauzul niedozwolonych w umowach zawieranych w ramach działalności
deweloperskiej;
Ryzyko wypadków na terenie budowy;
Ryzyko związane z istotnymi szkodami nieobjętymi ubezpieczeniem bądź przekraczającymi wysokość
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia;
Ryzyko związane z podwykonawcami;
Ryzyko związane z obowiązkiem przedstawienia gwarancji zapłaty;
Ryzyko związane z odpowiedzialnością za członków konsorcjum;
Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych kontraktów;
Ryzyko związane z konkurencją;
Ryzyko związane działalnością hotelarską;
Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji:
Ryzyko związane z realizacją projektu developerskiego w Norwegii.

-

Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Emitent:
- Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu;
- Ryzyko związane z utratą kluczowej kadry zarządzającej;
- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną;
- Ryzyko braku stabilności polskiego systemu podatkowego;
- Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego;
- Ryzyko wiążące się z przepisami prawa budowlanego;
- Ryzyko związane z ochroną środowiska.

-

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi:
- Ryzyko walutowe;
- Ryzyko stopy procentowej;
- Ryzyko kredytowania odbiorców;
- Ryzyka związane z wyemitowanymi obligacjami;
- Ryzyka związane z zawartymi umowami kredytowymi i leasingowymi;
- Ryzyko powstania zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych przez Emitenta gwarancji;
- Ryzyka wynikające z toczących się postępowań sądowych i spornych;
- Ryzyka związane z umowami handlowymi.

D.2
Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych.
Poniżej wymienione zostały czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji:
- Ryzyko niedojścia Oferty do skutku;
- Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty;
- Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym;
- Ryzyko związane z niedopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- Ryzyko uchylenia uchwały zarządu giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego;
- Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu giełdowego lub rozpoczęcia notowań na rynku regulowanym;
- Ryzyko opóźnienia lub odmowy wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego;
- Ryzyko zawieszenia notowań;
- Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego;
- Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu;
- Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną;
- Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie akcji oferowanych do obrotu na rynku regulowanym;
- Ryzyko nałożenia przez KNF kar na inwestorów w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków;
- Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych obowiązków przewidzianych w
regulacjach prawnych rynku regulowanego – uprawnienia KNF;
- Ryzyko związane ze stosowaniem art. 432 § 4 KSH;
- Ryzyko związane z notowaniem Prawa do Akcji serii B.
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DZIAŁ E

OFERTA

E.1
Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty
pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego.
Ponieważ w chwili obecnej nie jest znana ani ostateczna liczba, ani Cena Emisyjna Akcji Serii B, nie można
precyzyjnie określić wielkości wpływów z Oferty. Emitent spodziewa się, że uzyskane środki netto z tytułu emisji Akcji
Serii B w ramach Oferty Publicznej wyniosą około 70 mln PLN.
Emitent przewiduje, że łączne szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B wyniosą około 2 803,3 tys. zł i pokryte zostaną
w całości przez Emitenta.
Koszty związane z oferowaniem Akcji Sprzedawanych pokryte zostaną przez Sprzedającego.
Spółka ani Sprzedający nie będą pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy. Kwota wpłacona przez
inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej
przyjmującej zapis, zgodnie regulacjami tej firmy inwestycyjnej.

E.2
Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów
pieniężnych.
Oferta obejmuje emisję Akcji Serii B oraz sprzedaż części Akcji Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Emitent zakłada, iż przychody netto z emisji Akcji Serii B wyniosą około 70 milionów PLN.
Tabela 4 Wykorzystanie środków z emisji (w tys. zł)
L.p.

Wyszczególnienie

Kwota wydatków
ogółem

Planowany termin
realizacji

1.

Finansowanie obrotowe w ramach generalnego wykonawstwa w związku z
planowanym zwiększeniem portfela zleceń w 2014 i 2015 roku

15.000

2014-2015

2.

Rozbudowa zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z
rozbudową sieci sprzedaży/siecią pozyskania klientów, finansowanie składów
magazynowych (cel inwestycyjny odpowiadający aktualnie prowadzonej
przez Emitenta inwestycji w zakresie produkcji łyżek skarpowych)

20.000

2014-2016

3.

Pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie
wstępnych etapów budowy projektów developerskich

25.000

2015-2016

4.

Finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii

10.000

2015–2017

Źródło: Emitent

E.3
Opis warunków oferty.
Wielkość Oferty
Ofertą objętych jest:
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez
Spółkę
 do 650.000 Akcji Serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego
Struktura Oferty
Akcje Oferowane są oferowane inwestorom w dwóch transzach:
– Transzy Detalicznej – obejmującej do 600.000 Akcji Serii B oraz
 Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 2.350.000 Akcji Oferowanych, w tym do 1.700.000 Akcji Serii B oraz do
650.000 Akcji Serii A.
Akcje Sprzedawane i Akcje Serii B oferowane są w Transzy Instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na etapie
składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej transzy mogą być
przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane jak i Akcje Serii B. Intencją Emitenta i Sprzedającego jest przydzielenie
w pierwszej kolejności Akcji Serii B, a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych. W Transzy Detalicznej oferowane są
wyłącznie Akcje Serii B.
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Harmonogram
Do 8 grudnia 2014

publikacja ceny maksymalnej

11 grudnia 2014
do godziny 15:00

proces budowania księgi popytu

9 – 11 grudnia 2014

przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej

12 grudnia 2014

podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
(w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach)

15 - 16 grudnia 2014

przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej

17 grudnia 2014

przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej
za pośrednictwem systemu GPW.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Nowe terminy
zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w formie komunikatu
aktualizującego Prospekt, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów
realizacji Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.
Cena Akcji Oferowanych
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów¦ na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej Emitent poda do publicznej
wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu cenę maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu
art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy
Instytucjonalnej na podstawie rekomendacji Oferującego, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych będzie stała i jednakowa dla obydwu transz.
Informacja o wysokości ostatecznej ceny Akcji Oferowanych zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów na Akcje
Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie
określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Miejsce zapisów
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Millennium
Domu Maklerskiego S.A.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w punktach obsługi klienta domów maklerskich,
których lista, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie opublikowana w formie komunikatu
aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki
oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.
Przydział Akcji
Akcje w Transzy Detalicznej, po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami zostaną przydzielone z
wykorzystaniem systemu informatycznego GPW.
Domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje Oferowane wprowadzą do systemu informatycznego GPW zlecenia
kupna Akcji Oferowanych wystawione na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów inwestorów. W dniu
przydziału do systemu informatycznego GPW zostanie wprowadzone odpowiednie zlecenie sprzedaży Akcji
Oferowanych.
Przydział zostanie realizowany w taki sposób, że:
 w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Detalicznej
nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną, inwestorom, którzy złożyli zapisy w
tej transzy, zostaną przydzielone akcje w liczbie, na jaką składali zapis;
 w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Detalicznej
będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną z uwzględnieniem przesunięć między
transzami, inwestorom, którzy złożyli zapis w tej transzy, zostaną przydzielone akcje na zasadzie proporcjonalnej
redukcji.
Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału
stosowanymi przez GPW.
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W Transzy Instytucjonalnej w pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane w tej transzy, a następnie
Akcje Oferowane nie objęte w Transzy Detalicznej po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami.
Na podstawie „księgi popytu”, zostanie przygotowana lista wstępnego przydziału, tj. lista inwestorów, którym zostaną
przydzielone Akcje Oferowane w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista będzie określała liczbę Akcji
Oferowanych, które zostaną przydzielone danemu inwestorowi w przypadku złożenia i opłacenia zapisu na liczbę
akcji równą liczbie określonej w wezwaniu do złożenia zapisu.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Instytucjonalnej przydział Akcji Oferowanych w Transzy
Instytucjonalnej nastąpi według następujących zasad:
 w pierwszej kolejności zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów uczestniczących
w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście wstępnego przydziału oraz którzy złożą i
opłacą zapis w wysokości nie mniejszej niż określona na tej liście. Inwestorom tym zagwarantowany zostanie
przydział Akcji Oferowanych w liczbie określonej na liście wstępnego przydziału,
 jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte
Akcje Oferowane, w drugiej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz inwestorów uczestniczących
w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na dodatkowej liście wstępnego przydziału oraz
którzy złożyli i opłacili zapis w wysokości określonej przez Oferującego w wezwaniu do złożenia zapisu.
 jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte
Akcje Oferowane, w trzeciej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz inwestorów uczestniczących
w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście wstępnego przydziału – w odniesieniu do
części zapisu, jaka przekroczyła wielkość wskazaną na liście wstępnego przydziału lub dodatkowej liście
wstępnego przydziału. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie
zasada proporcjonalnej redukcji tych części zapisów, które przekroczyły wielkości wskazane na liście wstępnego
przydziału lub dodatkowej liście wstępnego przydziału, z uwzględnieniem Akcji Oferowanych przesuniętych z
Transzy Detalicznej,
 jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte
Akcje Oferowane, będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi
popytu”, ale złożyli i opłacili zapisy w niższej wysokości niż wskazane na liście wstępnego przydziału. W
przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej
redukcji,
 jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte
Akcje Oferowane będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy nie otrzymali wezwania do złożenia zapisu, a
złożyli i opłacili zapisy – proporcjonalnie do wielkości złożonego i opłaconego zapisu. W przypadku, gdy
nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji.
Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń
zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na
największą liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.
Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od
zapisu.
Gwarantowanie Oferty
Emitent ani Sprzedający nie zamierzają zawrzeć z Oferującym umowy o subemisję.
Notowanie Akcji
Akcje Emitenta nie są i nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym.
Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B i Praw do Akcji Serii B do obrotu
giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, zwanym też rynkiem podstawowym,
a w przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym Zarząd będzie ubiegał się
o wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.
Oferujący
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2 A
02-593 Warszawa
e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl

E.4
Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.
Oferujący
Wynagrodzenie Oferującego jest w części uzależnione od powodzenia Oferty. Pomiędzy działaniami Oferującego i
Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Doradca Finansowy
Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest w części uzależnione od powodzenia Oferty. Pomiędzy działaniami
Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
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Doradca Prawny
Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia Oferty. Pomiędzy działaniami Doradcy
Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Audytor
Wynagrodzenie Audytora nie jest uzależnione od powodzenia Oferty. Pomiędzy działaniami Audytora i Emitenta nie
występują żadne konflikty interesów.

E.5
Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego
zakazem sprzedaży.
Jedynym właścicielem Akcji Sprzedawanych jest Pan Mariusz Tuchlin.
Akcjonariusz zobowiązał się, że w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Serii B na rynku
regulowanym, nie dokona sprzedaży akcji Emitenta bez zgody Oferującego oraz zobowiązał się, że nie zawrze żadnej
umowy, która będzie lub mogłaby skutkować przeniesieniem własności akcji przed upływem określonego powyżej
terminu.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy:
 sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży,
 sprzedaży Akcji w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania
ogłaszanego na podstawie art. 72 Ustawy.

E.6
Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość
i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
Tabela 5 Struktura akcjonariatu Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu
Akcje

Liczba akcji

Udział w
kapitale (%)

Liczba głosów

Udział w
głosach (%)

Mariusz Tuchlin

Seria A

6.409.000

99,98%

6.409.000

99,98%

Daniel Tuchlin

Seria A

1.000

0,02%

1.000

0,02%

6.410.000

100,00%

6.410.000

100,00%

Akcjonariusz

RAZEM
Źródło: Emitent

Tabela 6 Struktura akcjonariatu Spółki po Ofercie Publicznej przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane
Akcje

Liczba akcji

Udział w
kapitale (%)

Liczba głosów

Udział w
głosach (%)

Mariusz Tuchlin

Seria A

5.759.000

66,12%

5.759.000

66,12%

Daniel Tuchlin

Seria A

1.000

0,01%

1.000

0,01%

Seria A i B

2.950.000

33,87%

2.950.000

33,87%

8.710.000

100,00%

8.710.000

100,00%

Akcjonariusz

Nowi akcjonariusze
RAZEM
Źródło: Emitent

E.7
Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego.
Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić
uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty
prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne
możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany walut
obcych na polskie złote itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są
oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty inwestorowi nie przysługują odsetki ani
odszkodowanie.
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CZĘŚĆ II.CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić wszystkie czynniki
ryzyka opisane poniżej, a które związane są z otoczeniem rynkowym Emitenta i prowadzoną przez niego
działalnością. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, prawną i perspektywy rozwoju Emitenta lub oddziaływać niekorzystnie na wartość akcji Emitenta.
Ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażony może być Emitent, mają jednak w opinii Emitenta
najważniejsze znaczenie dla zasadniczych i kluczowych aspektów jego funkcjonowania. Mogą istnieć obecnie jeszcze
inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie odgrywają istotnej roli lub których nie zdołał zidentyfikować, a które
mogłyby wywołać niepożądane skutki, o których mowa powyżej. Nie można też wykluczyć, że czynniki ryzyka o takim
charakterze wystąpią w przyszłości.
Przedstawiając czynniki ryzyka w przyjętej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia,
ani oceną ich ważności.

I
I.1

RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
RYZYKO ZWIĄZANE Z PROCESEM BUDOWLANYM

Główną cechą działalności budowlanej jest konieczność angażowania znacznych środków w całym okresie
realizacji inwestycji, aż do momentu przekazania obiektu kontrahentowi. Realizowane przez Emitenta usługi mają
charakter indywidualnych umów, opracowywanych w danych warunkach i przy wykorzystaniu dostępnych proc edur
i technologii. Ze względu na długość całego okresu realizacji procesu budowlanego mogą wystąpić różnorodne
zmiany ustalonych na jego początku warunków.
Cały proces produkcyjno-wykonawczy niesie za sobą różnego rodzaju ryzyka. W tym czasie mogą wystąpić
następujące zagrożenia:
 bieżące zmiany projektowe i wykonawcze na każdym niemal etapie procesu,
 niewłaściwe początkowe oszacowanie kosztów realizacji projektu,
 istotna zmiana kosztów w trakcie realizacji projektu,
 błędy dokonane w zarządzaniu całym procesem budowlanym,
 błędy związane z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi.
Wszystko to może mieć wpływ na wydłużenie całego procesu wytworzenia produktu powodujące wzrost kosztów
oraz przesunięcie płatności w czasie, co w konsekwencji prowadzi bezpośrednio do obniżenia wyniku Emitenta
oraz zakłócenia równowagi finansowej.

I.2

RYZYKO ZWIĄZANE Z CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI

Prowadząc działalność na szeroko rozumianym rynku budowlanym Emitent jest szczególnie uzależnion y od
czynników atmosferycznych. Mają one wpływ nie tylko na realizacje projektów budowlanych, ale również na
sezonowość uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Przychody z tej działalności są tradycyjnie największe w
okresach letnich, zaś zwyczajowo zmniejszają się w okresach zimowych, w szczególności w I kwartale danego
roku. Anomalie pogodowe mogą mieć niekorzystny wpływ na termin realizacji projektów, których przedłużenie
może spowodować wzrost kosztów projektów i roszczenia klientów z tytułu niedotrzymania warunków umownych.
Emitent, tworząc harmonogram realizacji projektów, zakłada typowe warunki atmosferyczne dla danych pór roku.
Emitent stara się planować harmonogramy realizacji tak, aby w okresach zimowych zapewnić sobie prace
wykończeniowe wewnątrz budynków oraz wykonywać zadania możliwe do realizacji w ujemnych temperaturach.
Pomimo podejmowania działań, mających na celu spłaszczenie struktury przychodów, należy mieć na względzie
zróżnicowanie wyników finansowych w poszczególnych kwartałach roku.

I.3

RYZYKO ZMIANY CEN ORAZ DOSTĘPNOŚCI MATERIAŁÓW, SUROWCÓW I
TOWARÓW

W przypadku prowadzonej przez Emitenta działalności, ze względu na długość całego procesu produkcyjnego,
istotne znaczenie ma ryzyko wzrostu cen materiałów, które przekłada się bezpośrednio na zachwianie budżetu
inwestycji oraz jej rentowność. To samo dotyczy dostępności niezbędnych materiałów i surowców. Ich ograniczenie
wiązałoby się z zaburzeniem całego procesu produkcyjnego oraz opóźnieniami terminów zakończenia
realizowanych projektów. Ponadto trzeba również wziąć pod uwagę ryzyko wzrostu cen paliw, które stanowią
ważny czynnik cenotwórczy. Natomiast w przypadku zwiększenia się ogólnego poziomu inwestycji istnieje ryzyko
wydłużenia czasu oczekiwania na niezbędne materiały.
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Wystąpienie takiej sytuacji może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta oraz jego perspektywy
rozwoju. Dlatego też prowadzone są działania mające na celu minimalizację tego typu ryzyka poprzez zawieranie
długoterminowych umów z kluczowymi dostawcami. Dzięki temu możliwe jest zrównoważenie niekorzystnych
czynników i dokładniejsze planowanie kosztów, przekładających się w sposób bezpośredni na rentowność
Emitenta.

I.4

RYZYKO ZWIĄZANE Z SZACOWANIEM KOSZTÓW KONTRAKTÓW
DŁUGOTERMINOWYCH

W związku z możliwością zaistnienia istotnych zmian w kosztach wynagrodzeń, usług, cen materiałów i surowców,
szacunki rentowności kontraktów długoterminowych mogą odbiegać od rentowności takich kontraktów, jaka
zostanie faktycznie osiągnięta. Nie można mieć pewności, że w związku ze wzrostem kosztów będących poza
kontrolą Emitenta, w tym zdarzeń losowych, osiągane i przewidywane wyniki na realizowanych przez Emitenta
kontraktach nie ulegną negatywnym zmianom, a tym samym nie będzie to miało negatywnego wpływu na
działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta.

I.5

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOSZACOWANIEM KONTRAKTÓW

Realizacja umów Emitenta oparta jest na uprzednim ich kosztorysowaniu. Istnieje ryzyko pominięcia przy tych
czynnościach niektórych robót ich niepełnego lub niewłaściwego rozpoznania, a wobec ryczałtowego charakteru
wynagrodzeń za roboty – konieczności poniesienia ich kosztów przez samego Emitenta, zaś w rezultacie poniesienia straty na realizacji inwestycji. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, s ytuację finansową lub
wyniki Emitenta.
Wyjaśnić należy, że Emitent dokłada należytej staranności w przygotowywaniu ofert oraz zatrudnia
wykwalifikowanych i doświadczonych kosztorysantów, zaś w trakcie realizacji inwestycji weryfikuje koszty
ponoszone w stosunku zakładanych.

I.6

RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZOWANYMI KONTRAKTAMI, W TYM WADAMI I
USTERKAMI

Ze względu na fakt, iż proces budowlany jest bardzo złożony, sam w sobie może być źródłem ryzyka dla Emitenta.
Pomimo współpracy z renomowanymi i sprawdzonymi wykonawcami oraz dostawcami, a także prowadze nia
bieżącego nadzoru nad wykonywaniem robót, Emitent nie jest w stanie w pełni zagwarantować niewystępowania
usterek lub wad w zrealizowanych inwestycji. Ujawnienie się usterek lub wad może mieć negatywny wpływ na
wizerunek rynkowy Emitenta oraz na jego wynik finansowy, w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych
kosztów związanych z usunięciem usterki lub wady. Ponadto przeciągające się w czasie usuwanie wad i usterek
może doprowadzić to niedotrzymania terminów realizacji projektów, co również wpłynie niekorzystnie na sytuację
finansową Emitenta, ze względu na konieczność zapłaty ewentualnych kar umownych klientom, z którymi zawarte
zostały umowy terminowe lub płatności kwot wynikających z roszczeń odszkodowawczych.
Nie można również wykluczyć, że materiały użyte do realizacji robót budowlanych będą miały ukryte wady, które
mogą wpłynąć na jakość inwestycji.
W związku z powyższym Emitent stosuje różne sposoby zabezpieczania się przed tego typu ryzykiem. Przede
wszystkim przy realizacji inwestycji stosowane są wypracowane procedury minimalizujące opóźnienia. Zawierane
są umowy ze stałymi i sprawdzonymi dostawcami oraz podwykonawcami, którzy zapewniają Emitentowi wysoką
jakość i terminowość prac, a także odroczone płatności. Ważne są tu również sprawne procedury bieżącej kontroli
wewnętrznej i monitoringu poszczególnych zleceń. Warty podkreślenia jest fakt, iż w dotychczasowej działalności
Emitenta takie zdarzenia miały miejsce sporadycznie.

I.7

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU LOKALNYM

Większość prowadzonych przez Emitenta inwestycji w zakresie Generalnego Wykonawstwa jak i działalności
deweloperskiej zlokalizowanych jest na obszarze województwa pomorskiego. Koncentracja działań na rynku
lokalnym powoduje uzależnienie się od koniunktury na rynku lokalnym. W konsekwencji Emitent musi konkurować
z dużą ilością podmiotów gospodarczych krajowych jak i zagranicznych obsługujących rynek deweloperski oraz
budowlany. Takie ograniczenia lokalne powodują, iż przychody Emitenta w dużej mier ze zależą od stopnia
aktywności inwestorów w regionie, którzy mają zapotrzebowanie na usługi Emitenta oraz od zapotrzebowania na
rynku mieszkaniowym.
Znaczne zmniejszenie poziomu lokalnych inwestycji, czy też dużo konkurencyjnych inwestycji mieszkaniowyc h
może mieć wpływ na obniżenie przychodów Emitenta. Przekłada się to w sposób bezpośredni na wynik finansowy
oraz perspektywy rozwoju Emitenta w przyszłości.
Dla zniwelowania tego ryzyka poszukuje się nowych kontraktów na szerszym rynku, co pozwoli na wię kszą
niezależność od sytuacji na rynku lokalnym oraz przyczyni się do rozwoju Emitenta.
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Emitent koncentruje się także na wzmacnianiu pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej poprzez
świadczenie usług o wysokiej jakości i terminowości oraz oferowanie kompleksowych rozwiązań zarówno dla
inwestorów prywatnych, jak i inwestorów reprezentujących międzynarodowe koncerny rozwijające swoją
działalność w Polsce.

I.8

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TENDENCJI RYNKOWYCH

Jednym z poważniejszych ryzyk jest możliwość zaistnienia zmian tendencji rynkowych. Na popyt na dobra
inwestycyjne wpływa wiele zmiennych niezależnych od Emitenta. Natomiast na przychody uzyskiwane z
prowadzonej działalności bezpośredni wpływ mają popyt i podaż na usługi budowlane. Istnieje ryzyk o pogorszenia
się sytuacji na rynku budowlanym poprzez ograniczenie ilości inwestycji, co może się przełożyć na wysokość
marży, a co za tym idzie – rentowność Emitenta. Ponadto przychody Emitenta zależą w dużej mierze od
aktywności inwestorów w regionie. Zmniejszenie poziomu inwestycji może mieć niekorzystny wpływ na jego wynik
finansowy oraz perspektywy rozwoju.
Aby zniwelować to ryzyko, Emitent poszukuje nowych kontraktów na szerszym rynku. Służy to minimalizacji ryzyka
koncentracji działalności tylko na rynku lokalnym. Ponadto zarząd w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych
będzie wdrażał działania mające na celu dostosowanie Emitenta do zmieniających się realiów rynkowych np.
poprzez działania mające na celu ograniczanie kosztów.

I.9

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZAPŁACENIEM NALEŻNOŚCI PRZEZ
ZLECENIODAWCÓW

Umowy dotyczące realizacji robót budowlanych zwykle zawierają klauzule dotyczące płatności za poszczególne
etapy budowy oraz zapisy gwarantujące częściowe fakturowanie za wykonane roboty. Dzięki temu ryzyko
związane z nieregulowaniem płatności za realizowane usługi jest niewielkie. Istnieje jednak ryzyko, iż pomimo
wykonania danego etapu prac, zleceniodawca nie wywiązuje się (lub nieterminowo wywiązuje się) z uzgodnionych
płatności, co może doprowadzić do ograniczenia płynności finansowej Emitenta, a w skrajnym przypadku
doprowadzić do poniesienia strat finansowych.
W szczególności wskazać należy na ryzyko związane z wierzytelnością w kwocie brutto 3.951.099,20 zł względem
Iwony Okoniewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Okoniewska PPHU „Michaś”. Kwota ta
stanowi pozostającą do zapłaty część wynagrodzenia Emitenta z tytułu wykonanych robót budowlanych.
Wierzytelność była przedmiotem zawartej umowy przelewu powierniczego, która to wszakże została w dniu 29
czerwca 2014 roku rozwiązana, na skutek czego wierzytelność została przeniesiona zwrotnie na Emitenta.
Roszczenie jest zabezpieczone wekslowo oraz poręczeniami osób trzecich, Emitent prowadzi negocjacje z dłużnikiem
w sprawie uzyskania zapłaty, w tym na drodze prawnej, m. in. wskazane w Rozdziale XX.8 Części III Prospektu.
Mimo to liczyć się należy z możliwością braku uzyskania zaspokojenia.
Emitent stara się ograniczać powyższe ryzyko podpisując umowy z wiarygodnymi kontrahentami, jednakże nie może
zagwarantować, że w przyszłości nie poniesie tego rodzaju strat. Ponadto wszyscy klienci, którzy są zainteresowani
korzystaniem z kredytu kupieckiego, poddawani są procedurom weryfikacji, a Emitent na bieżąco monitoruje stany
należności. Istotne jest również to, iż tego typu ryzyko ograniczone jest w pewnym stopniu przez przepisy KC
dotyczące gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

I.10 RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM BIEŻĄCYM DZIAŁALNOŚCI
Emitent finansuje swoją działalność również z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytów bankowych. Na
dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie ma przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia trudności z
wywiązywaniem się Emitenta ze zobowiązań wynikających z umów kredytowych. Nie można jednak całkowicie
wyeliminować ryzyka pojawienia się tego typu problemów w przyszłości. W skrajnym przypadku, w celu
zaspokojenia zobowiązań, Emitent może być zmuszony do sprzedaży części aktywów, co mogłoby negatywnie
wpłynąć na sytuacje finansową Emitenta oraz możliwości dalszego rozwoju.

I.11 RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH
Cykl projektu deweloperskiego jest cyklem długotrwałym (powyżej 24 miesięcy), charakteryzującym się
koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych i całkowitym zwrotem poniesionych nakładów dopiero
po upływie minimum 2 lat. Zasadniczy wpływ na realizowane w ramach działalności deweloperskiej wyniki
finansowe mogą mieć w szczególności takie czynniki jak:
 konieczność poniesienia dodatkowych kosztów;
 przesunięcie terminu zakończenia budowy;
 opóźnienie w uzyskaniu zgody na użytkowanie;
 opóźnienia w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania aktów notarialnych sprzedaży.
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I.12 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ CEN LOKALI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI
DEWELOPERSKIEJ
Rentowność działalności deweloperskiej jest uzależniona od cen sprzedawanych lokali, na które Emitent nie ma
bezpośredniego wpływu. Na aktualny poziom cen główny wpływ mają poziom zamożności społeczeństwa,
dostępność kredytów a także wysokość stóp procentowych. W okresie obniżenia cen Emitent może znacząco
zmniejszyć sprzedaż wybudowanych lokali, a w skrajnych warunkach wstrzymać realizację wybranych projektów.
Sytuacja taka, w przypadku jej zaistnienia, może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta.

I.13 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ CEN GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ
DEWELOPERSKĄ
W ramach prowadzonej działalności developerskiej Emitent nabył grunty, na których będzie realizował projekty.
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, gdy w wyniku obniżenia się cen rynkowych, ceny nabycia kupionych przez
Emitenta gruntów okażą się nieatrakcyjne, co może w konsekwencji spowodować zmniejszenie planowanej
rentowności wybranych projektów lub wstrzymanie ich realizacji.

I.14 RYZYKO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH
W UMOWACH ZAWIERANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ
Emitent działa m.in. w branży deweloperskiej, dokonując sprzedaży lokali w dużej części na rzecz konsumentów.
W relacjach z konsumentami Emitent posługuje się w zwykle wypracowanymi wzorami umów. Istnieje ryzyko
zarzutu wobec Emitenta, że stosowane wzory zawierają niedozwolone postanowienia umowne, przez co zgodnie z
art. 385(1)§1 kc rozumie się takie nieuzgodnione indywidualnie klauzule, które kształtują jego prawa i obowiązki w
sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Może to negatywnie wpłynąć na
działalność , sytuację finansową lub wyniki Emitenta.
Wyjaśnić należy, iż Emitent prowadzi z klientami negocjacje umów i zapewnia możliwość indywidualnego
uzgadniania ich postanowień. Jak dotąd nie było prowadzone w stosunku do Emitenta żadne postępowania o
uznanie postanowień wzorca za niedozwolone.

I.15 RYZYKO WYPADKÓW NA TERENIE BUDOWY
Emitent, jako prowadzący roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawstwa w trakcie realizacji
poszczególnych przedsięwzięć, jest odpowiedzialny za swoich pracowników. Wyłączeniu podlega odpowiedzialność
za pracowników podwykonawców, poza przypadkami wynikającymi z zawinionego działania, zaniechania ze strony
Emitenta. Minimalizowanie wskazanego ryzyka następuje poprzez odpowiednią organizacje pracy i ścisłe
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże nie można wykluczyć ryzyka związanego z
ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku zaistnienia wypadku na terenie budowy, mogącymi
jednocześnie mieć wpływ na terminowość realizowanych prac.

I.16 RYZYKO ZWIĄZANE Z ISTOTNYMI SZKODAMI NIEOBJĘTYMI UBEZPIECZENIEM
BĄDŹ PRZEKRACZAJĄCYMI WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU
UBEZPIECZENIA
Poza ogólnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, Emitent wypracował zasady ubezpieczeń ryzyk prac
budowlanych zgodnie z którymi ubezpieczeniu podlegają kontrakty, które Emitent uzna za ryzykowne. Nie można
jednak wykluczyć ryzyka, iż w przypadku wystąpienia nieubezpieczonej szkody lub szkody przewyższającej limit
wypłaty z ubezpieczenia, Emitent może być zobowiązany do jej naprawienia. Jakiekolwiek zdarzenia tego typu
mogą mieć istotny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.
Należy również mieć na uwadze, iż obiekty objęte realizowanymi przez Emitenta kontraktami narażone są na
uszkodzenia lub zniszczenia wskutek takich zdarzeń jak: pożary, powodzie, huragany, lub wiele innych zdarzeń,
których wynikiem mogą być szkody nie podlegające ubezpieczeniu lub których może nie pokryć w całości
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia.

I.17 RYZYKO ZWIĄZANE Z PODWYKONAWCAMI
Jednym z czynników mających istotny wpływ na prawidłowy przebieg realizacji kontraktów jest współpraca z
podwykonawcami. Emitent w procesie realizacji kontraktów oprócz własnych zasobów kadrowych korzysta z usług
podwykonawców, przejmując jednocześnie od inwestorów ryzyko związane z nienależytym wykonaniem warunków
umowy lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez podwykonawców. Może to skutkować naruszeniem
przez Emitenta umowy z inwestorem i doprowadzić do powstania roszczeń w stosunku do Emitenta oraz narazić go
na utratę statusu solidnego wykonawcy, co niekorzystnie wpłynie na wynik finansowy Emitenta. Emitent stara się
ograniczać to ryzyko poprzez intensyfikację działań służących budowaniu własnej bazy wykwalifikowanych
pracowników.
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Dodatkowo, Emitent konstruując umowy z podwykonawcami określa warunki starając się zabezpieczyć go przed
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem warunków umowy przez te podmioty. Ryzyko związane z
niewłaściwym wykonaniem prac przez podwykonawców jest dodatkowo zmniejszane poprzez odpowiedni dobór
podwykonawców, tzn. podwykonawców sprawdzonych, z którymi Emitent współpracuje od wielu lat, posiadających
odpowiednie certyfikaty i doświadczenie.
Ograniczona dostępność podwykonawców zewnętrznych może również skutkować wzrostem kosztów ponoszonych
na rzecz podwykonawców, a tym samym niekorzystanie wpłynąć na wyniki i sytuację finansową Emitenta, który stara
się ograniczyć wpływ tego zjawiska poprzez rozbudowę własnych sil wykonawczych.
Należy również zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy Emitent korzysta z usług podwykonawców bez uzyskania zgody
inwestora lub wykonawcy, naraża się na ryzyko rozwiązania umowy. Ponadto w takich przypadkach nie będzie miał
1
zastosowania przepis art. 647 Kodeksu Cywilnego przewidujący odpowiedzialność solidarną podmiotu zawierającego
umowę z podwykonawcą, inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez
podwykonawcę. Emitent mając świadomość tego ryzyka każdorazowo dąży do uzyskania stosownych zgód od
inwestorów lub wykonawców.

I.18 RYZYKO ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM PRZEDSTAWIENIA GWARANCJI ZAPŁATY
Zgodnie z art. 649 [1] kc, wykonawca ( jak też podwykonawca) któremu Emitent zleci realizację robot budowlanych,
może w każdym czasie żądać od Emitenta gwarancji zapłaty w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego
wynagrodzenia za wykonanie robot. Gwarancja zapłaty może mieć formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
akredytywy bankowej lub poręczenia banku udzielonego na zlecenie Emitenta. Zgodnie z art. 649 2 kc prawa do
żądania gwarancji zapłaty nie można wyłączyć ani ograniczyć przez czynność prawną, zaś wypowiedzenie umowy
spowodowane żądaniem gwarancji zapłaty jest bezskuteczne. Istnieje ryzyko, że w razie wystąpienia z takim
żądaniem przez wykonawców, spowoduje to konieczność finansowania robót przez znaczny okres czasu przez
Emitenta i tym samym wzrost kosztów realizacji prowadzonych inwestycji. Może to mieć negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.
Wyjaśnić należy, że Emitent współpracuje z grupą stałych wykonawców. Zgodnie z dotychczasową praktyką
wykonawcy wybierani przez Emitenta do realizacji projektów deweloperskich nie żądali gwarancji zapłaty, nie uznając
ich za konieczne w relacjach z Emitentem.

I.19 RYZYKO ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA CZŁONKÓW KONSORCJUM
Emitent realizując kontrakty w ramach konsorcjum ponosi odpowiedzialność nie tylko za działania własne i swoich
podwykonawców, ale także co do zasady odpowiedzialność solidarną za działania innych członków konsorcjum. Ze
względu na specyfikę działalności Emitenta realizowanie kontraktów w ramach konsorcjum stanowi i będzie stanowić
istotny element działalności. W przypadku wystąpienia inwestora z roszczeniami w stosunku do konsorcjum nie
można wykluczyć, że Emitent będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych lub innych odszkodowań także za
działania zawinione lub zależne od partnera konsorcjalnego. Ze względu na ryzyko nieskuteczności ewentualnych
roszczeń regresowych, np. w przypadku upadłości partnera konsorcjalnego, nie można wykluczyć, że Emitent nie
będzie w stanie odzyskać całości lub części kwot zapłaconych z tego tytułu. Może to mieć negatywny wpływ na
wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta.

I.20 RYZYKO ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM NOWYCH KONTRAKTÓW
Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta powoduje, że znacząca liczba kontraktów
pozyskiwana jest w drodze przetargu. Zarząd Emitenta sporządza oferty, określa i ewentualnie negocjuje warunki
ofert, oraz przygotowuje Spółkę do realizacji tych kontraktów, nie ma jednak wpływu na kryteria oceny ofert, będące
podstawą ich wyboru. Jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do sukcesu Emitenta jest
konsekwentna realizacja strategii rozwoju skoncentrowanej na pozyskiwaniu kontraktów o najwyższej rentowności.
Emitent opracował skuteczny system wyceny kontraktów, który w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów powoduje, że
obecnie Emitent realizuje kontrakty przy zakładanej rentowności i osiąga dobre wyniki finansowe. Emitent przykłada
wagę do restrukturyzacji i minimalizacji wszystkich elementów kosztowych, zarówno na poszczególnych etapach
realizacji kontraktu, jak również kosztów ogólnego zarządu Spółki. Nie można wykluczyć, że m.in. zmieniające się
warunki rynkowe w negatywny sposób wpłyną na możliwość pozyskiwania przez Emitenta nowych kontraktów oraz
osiągania satysfakcjonującego poziomu marży. W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent dąży do ciągłego
udoskonalania systemu zarządzania projektami obejmującego m.in. proces ofertowania oraz budżetowania
kontraktów. Ponadto, wysoka aktywność w procedurach przetargowych przyczynia się do stałego podnoszenia
efektywności w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

I.21 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ
Rynek budowlany w Polsce obsługiwany jest przez dużą ilość podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i
zagranicznych, w tym znaczące europejskie grupy/firmy budowlane. W zakresie konkurencji Emitent z jednej strony
ma do czynienia z firmami małymi realizującymi swoje usługi na rynkach lokalnych, a z drugiej z silnymi grupami
kapitałowymi wykonującymi duże i skomplikowane przedsięwzięcia budowlane. Emitent realizuje obiekty
budownictwa przemysłowego w systemie generalnego wykonawstwa. Zatrudnia około 163pracowników, co
klasyfikuje go w grupie przedsiębiorstw średniej wielkości.
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Emitent koncentruje się na wzmacnianiu pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej poprzez
świadczenie usług o wysokiej jakości i terminowości oraz oferowanie kompleksowych rozwiązań zarówno dla
inwestorów prywatnych, jak i inwestorów reprezentujących międzynarodowe koncerny rozwijające swoją
działalność w Polsce.
W celu minimalizacji ryzyka związanego z konkurencją Emitent realizuje swoje prace z zachowaniem najwyższej
staranności, budując jak najlepsze relacje z klientami. Ponadto Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko
dywersyfikując prowadzoną działalność (realizacji inwestycji w ramach generalnego wykonawstwa, działalność
developerska, konstrukcje stalowe i elementy maszyn budowlanych).

I.22 RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HOTELARSKĄ
Wg stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego Emitent prowadzi projekt inwestycyjny
związany z budową hotelu w Gdańsku, przy ulicy Toruńskiej. Z punktu widzenia biznesowego działalność
hotelarska stanowi nowy rodzaj działalności Emitenta, co stanowi element ryzyka jego działalności w przyszłości.
Wg stanu wiedzy na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Zarząd Emitenta zakłada, iż roczne przychody ze
sprzedaży w ramach działalności hotelowej mogą mieścić się w przedziale 10.000 tys. zł – 12.000 tys. zł (na dzień
zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent zakłada uruchomienie działalności hotelu w kwietniu 2015 roku), co,
biorąc pod uwagę „przychody ze sprzedaży Emitenta i zrównane z nimi” za 2013 rok w kwocie 194.507 tys. zł,
stanowi ok. 5%-6% całości, a więc z punktu widzenia skali działania, mierzonej przychodami, d ziałalność hotelowa
nie będzie istotna dla Emitenta. Z kolei warto zauważyć, iż wg wiedzy na dzień zatwierdzenia Prospektu
emisyjnego, łączna wartość inwestycji związanej z hotelem wyniesie ok. 43.500 tys. zł, co będzie stanowić
znaczącą wartość w ramach sumy bilansowej Emitenta (wg stanu na dzień 31.12.2013 roku wartość sumy
bilansowej Emitenta wynosiła 172.253 tys. zł).

I.23 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIEZREALIZOWANIA CELÓW EMISJI
Cele emisji, przedstawione w punkcie III.4. Części IV Prospektu, zostały określone na podstawie potrzeb Emitenta
przy uwzględnieniu czynników mających wpływ na osiąganie jego krótko- i długookresowych celów biznesowych.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: finansowanie obrotowe w ramach generalnego wykonawstwa
w związku z planowanym zwiększeniem zleceń w 2014 i 2015 roku, rozbudowę zakładu produkcji osprzętu do
maszyn budowlanych (produkcja łyżek skarpowych), finansowanie składów magazynowych, pozyskanie banku
ziemi dla działalności developerskiej i finansowanie wstępnych etapów budowy projektów developerskich,
finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii. Na możliwość realizacji celów emisji wpływa wielkość
środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B. Istnieje więc ryzyko, że w przypadku nieosiągnięcia planowanych
wpływów z emisji, cele emisji mogą być niezrealizowane, bądź zrealizowane częściowo. W sytuacji nieosiągnięcia
planowanych wpływów z emisji, Emitent dopuszcza uzupełnienie finansowania kredytami bankowymi,
wypracowaną nadwyżką finansową lub finansowaniem dłużnym w postaci obligacji korporacyjnych. Emitent
dopuszcza możliwość ograniczenia wydatków na zakup banku ziemi, jak również dopuszcza możliwość odsunięcia w
czasie inwestycji w Norwegii.
Ponadto, Emitent nie może zapewnić, że w wyniku pozyskania środków z emisji akcji wszystkie cele emisji zostaną
osiągnięte. Nie można również wykluczyć, że mimo dostępności i wydatkowania środków na realizację celów emisji
Emitent nie osiągnie zakładanych skutków realizacji celów emisji. Może to negatywnie wpłynąć na wyniki, sytuacje
finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta.

I.24 RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU DEVELOPERSKIEGO W NORWEGII
Jednym z celów emisyjnych Emitenta jest finansowanie projektu developerskiego w miejscowości Mandal położonej
na południu Norwegii, nad morzem Północnym. W związku z przedmiotowym projektem, na dzień zatwierdzenia
Prospektu emisyjnego, Emitent jest na etapie uzgodnień warunków współpracy z partnerem norweskim, które to
warunki zostaną zapisane w Umowie pomiędzy stronami.
Całkowita wartość inwestycji po stronie Emitenta to ok. 10.000 tys. zł (odkupienie 50% praw do gruntu, na którym
będzie realizowany projekt za cenę ok. 1.250 tys. zł, przejęcie zobowiązania kredytowego w kwocie 2.100 tys. zł
związanego z przejętą częścią praw do gruntu, oraz finansowanie wstępnych prac budowlanych; całkowita wartość
projektu developerskiego wyrażona w kosztach realizacji wyniesie ok. 90.000 tys. zł; całkowita wartość projektu
developerskiego wyrażona w przychodach ze sprzedaży mieszkań szacowana jest na poziomie ok. 130.000 tys. zł;
pozostała część inwestycji będzie finansowana z kredytu bankowego, o który wystąpi spółka celowa, powołana dla
realizacji zadania). Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Mandal położonej na południu Norwegii, nad
morzem Północnym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie stworzona spółka celowa z podmiotem norweskim
(udziały po 50%). Podmiot norweski („OAN Holding” - Odd Arvid Nilsen) jest właścicielem drugiej części 50% praw do
gruntu. Całkowita powierzchnia gruntu, na którym ma być wybudowana inwestycja mieszkaniowa to ok. 1,3 ha. Na
przedmiotowej powierzchni ma powstać osiedle mieszkaniowe o łącznej powierzchni mieszkań ok. 8.500 m2.
Generalnym wykonawcą inwestycji będzie DEKPOL S.A., natomiast sprzedaż mieszkań będzie odbywała się poprzez
biuro sprzedaży mieszkań zorganizowane przez norweskiego partnera. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu
emisyjnego kontynuowane są prace projektowe oraz postępowanie administracyjne w celu uzyskania warunków
zabudowy na cele mieszkaniowe oraz pozwolenia na budowę. Przewidywany czas uzyskania pozwoleń to 31.12.2014
rok. Przewidywany czas rozpoczęcia inwestycji - drugi kwartał 2015 roku. Warunkiem przystąpienia Emitenta do
projektu jest posiadanie zaplecza kapitałowego w kwocie ok. 10.000 tys. zł, które jest niezbędne dla realizacji
wstępnego etapu projektu.
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Mając na względzie fakt, iż Emitent do tej pory nie realizował inwestycji developerskich poza granicami Polski, w tym
w Norwegii, przedmiotowy cel inwestycyjny charakteryzuje się znaczącym poziomem ryzyk, w tym: ryzyk związanych
z pozwoleniami administracyjnymi, ryzyk związanych z cenami lokali mieszkalnych i perspektyw kształtowania się
tych cen w okresie trwania projektu, ryzyk związanych z możliwością pozyskania finansowania projektu, ryzyk
związanych z kształtowaniem się kosztów budowy. Elementem neutralizującym przedmiotowe ryzyka jest
uczestnictwo w projekcie Partnera norweskiego.

II
II.1

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM DZIAŁA
EMITENT
RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU

Głównym akcjonariuszem Emitenta jest Mariusz Tuchlin – Prezes Zarządu, który bezpośrednio posiada 99,98% akcji.
W wyniku oferty publicznej udział Mariusza Tuchlina w kapitale Emitenta ulegnie zmniejszeniu, w dalszym ciągu
jednak będzie on posiadał powyżej 65% akcji Emitenta. Przez organy korporacyjne będzie miał zatem istotny wpływ
na działalność Emitenta. Pozostali akcjonariusze powinni zatem uwzględniać ryzyko ich ograniczonego wpływu na
działalność Emitenta i decyzje podejmowane przez Walne Zgromadzenie.

II.2

RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ KLUCZOWEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Funkcjonowanie Spółki opiera się na pracy wykwalifikowanej kadry zarządzającej i specjalistów. Pozwala to na
prawidłową organizację i dystrybucję zadań, wykonywanie nadzoru i kontroli. Istnieje jednak ryzyko odejść
kluczowych pracowników, a w konsekwencji zachwiania struktury i procesów w spółce Emitenta, przy jednoczesnej
konieczności uzupełnienia substratu osobowego oraz poniesienia kosztów zwiększonych wynagrodzeń. Może to
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.
Wyjaśnić należy, że polityka kadrowa Emitenta jest bardzo stabilna a fluktuacja na stanowiskach kluczowych
występuje w bardzo ograniczonym zakresie.

II.3

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ

Wyniki uzyskiwane przez Emitenta uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej i tempa wzrostu gospodarczego na
rynkach, na których prowadzona jest jego działalność. Ze względu na to, że Emitent prowadzi działalność głównie na
rynku polskim, kształtowanie się sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce ma istotny wpływ na osiągane wyniki
finansowe i realizację strategii. Niekorzystne zmiany, w tym w szczególności spadek tempa wzrostu gospodarczego
mogą negatywnie wpłynąć na poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce, doprowadzić do pogorszenia
koniunktury na rynku budowlanym, w tym poprzez mniejszą podaż projektów dla generalnego wykonawstwa, i
spowodować spowolnienie rozwoju i pogorszenie rentowności Emitenta.
Na rynek budowlany w Polsce istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne takie jak:
 ogólna kondycja polskiej gospodarki,
 inflacja,
 dynamika wzrostu PKB,
 polityka podatkowa,
 poziom stóp procentowych,
 rynek pracy i poziom bezrobocia,
 poziom inwestycji,
 wielkość popytu na rynku wewnętrznym,
 kursy walut.
Obecnie po okresie załamania rynku inwestycyjnego następuje odbudowa portfeli zamówień. Wzrost PKB,
zamożności społeczeństwa oraz rozwój przedsiębiorstw ma wpływ na wzrost popytu na usługi budowlane zarówno
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Wszystko to ma pozytywny wpływ na wyniki
finansowe Emitenta.

II.4

RYZYKO BRAKU STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO

Odnośnie polskiego systemu podatkowego następują częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej
interpretacji przepisów prawa podatkowego. Te nieścisłości pociągają za sobą istotne ryzyko związane z
otoczeniem podatkowym, w jakim Emitent prowadzi działalność. Kwestionowanie przez organy skarbowe
dokonywanych przez Emitenta rozliczeń podatkowych, w związku z rozbieżnościami l ub zmianami interpretacji
bądź niejednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez różne organy administracji podatkowej,
może skutkować nałożeniem na Emitenta stosunkowo wysokich kar lub innych sankcji.
Biorąc pod uwagę stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oszacowanie ryzyka
podatkowego jest szczególnie utrudnione, niemniej ziszczenie się rodzajów ryzyka opisanych powyżej może mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Emitenta.
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II.5

RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU
PRAWNEGO

Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mają ogromny wpływ na działalność Emitenta.
Najważniejsze są dla niego zmiany dokonywane w następujących przepisach prawnych:
 prawo budowlane,
 prawo handlowe,
 prawo podatkowe,
 prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 prawo ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem
praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej.
Należy również pamiętać, że obecnie interpretacja przepisów dokonywana jest nie tylko przez polskie sądy oraz
organy administracji publicznej, ale również przez sądy Wspólnoty Europejskiej. Zmiany te mogą być przyczyną
problemów wynikających bezpośrednio z braku jednolitej wykładni prawa. Ponieważ znajomość orzecznictwa
wspólnotowego nie jest w Polsce powszechna, a sądy polskie nie zawsze je stosują, może dojść do sytuacji kiedy
wyrok wydany w Polsce zostanie uchylony, jako niezgodny z prawem europejskim.
Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub rożne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej
interpretacji przepisów prawa, częste nowelizacje oraz występujące sprzeczności pomiędzy przepisami ustaw i aktów
wykonawczych pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej, Ewentualne zmiany
przepisów mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta.
Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi,
niekonsekwentnym orzecznictwem sadów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji
publicznej, itp. Zmiany przepisów prawa z tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności
gospodarczej, w tym także Emitenta.
W celu minimalizacji opisanego wyżej ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany przepisów prawa oraz korzysta z
profesjonalnej pomocy prawnej.

II.6

RYZYKO WIĄŻĄCE SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO

W związku z rodzajem prowadzonej przez Emitenta działalności, najważniejszymi aktami prawymi są regulacje z
zakresu prawa budowlanego oraz generalnego wykonawstwa realizowanych inwestycji.
Podstawowe obowiązki jakie winny być spełnione i realizowane przez Emitenta w trakcie realizacji inwestycji, a
także przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu, określone są przez Ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami). Ponadto przepisy Kodeksu Cywilnego
regulujące kwestię umów i robót budowlanych przewidują dodatkowe obostrzenia związane z występowaniem
Emitenta w charakterze generalnego wykonawcy lub inwestora. Zostały one ujęte w tytule XVI KC, w którym to
określono formę i zakres umowy, zakres robót, gwarancję zapłaty i jej wysokość, informowanie o przeszkodach i
szkodach na terenie budowy, formę odbioru częściowego, a także ryzyko zniszczenia obiektu.
Nienależyty sposób realizacji obowiązków wiąże się z ryzykiem zaistnienia opóźnienia przeprowadzenia danego
przedsięwzięcia, jego wstrzymania, bądź niewykonania, a także może mieć negatywny wpływ na uzyskiwany przez
Emitenta wynik finansowy oraz jego działalność czy też sytuację organizacyjną. Natomiast według posiadanej
wiedzy, umowy o roboty budowlane, których stroną był lub jest Emitent, zawierają postanowienia zgodne z
zapisami Kodeksu Cywilnego.

II.7

RYZYKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Emitent w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta ze środowiska naturalnego. W związku z tym
Emitent zobowiązany jest do wypełniania obowiązków wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Obowiązki Emitenta
z zakresu ochrony środowiska wiążą się przede wszystkim z posiadanymi gruntami, których zagospodarowanie
powinno gwarantować możliwie najmniejszą ingerencję w środowisko, a także ochronę tych gruntów przed
zanieczyszczeniem. Przepisy dotyczące ochrony środowiska przewidują, iż podmioty użytkujące grunty, na których
znajdują się niebezpieczne substancje lub zanieczyszczenia albo na których doszło do niekorzystnego
przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu mogą zostać zobowiązane do usunięcia szkodliwych substancji,
ponoszenia kosztów rekultywacji lub zapłaty kar administracyjnych. W związku z powyższym Emitent posiada,
zatwierdzony w dniu 28 kwietnia 2010 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, program gospodarki
odpadami wytwarzanymi w związku z wykonywaniem usług polegających m.in. na wykonywaniu prac
rozbiórkowych i robót ogólnobudowlanych. Nie sposób jednak wykluczyć ryzyka, że w przyszłości Emitent zostanie
zobowiązany do zapłaty odszkodowań, administracyjnych kar pieniężnych czy ponoszenia kosztów rekultywacji za
spowodowanie zanieczyszczeń środowiska na gruntach posiadanych lub użytkowanych w przyszłości przez
Emitenta.
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III CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
III.1 RYZYKO WALUTOWE
Emitent prowadzi działalność przede wszystkim na terenie Polski. Obecnie ponad 4% przychodów generowanych jest
z eksportu. W zakresie działalności eksportowej, Emitent narażony jest na ryzyko wahań kursowych. Umacnianie
kursu polskiej waluty względem walut państw, do których eksportowane są produkty Emitenta, będzie prowadzić do
zmniejszenia wpływów ze sprzedaży, co z kolei będzie miało negatywne przełożenie na wyniki finansowe osiągane
przez Emitenta.
Ryzyko walutowe jest monitorowane przez Emitenta pod kątem przepływów pieniężnych. Na dzień zatwierdzenia
Prospektu emisyjnego Emitent jest stroną umowy z dnia 30.09.2014 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w
sprawie zawierania negocjowanych transakcji FX FORWARD z przyznanym limitem transakcyjnym w kwocie 140 tys.
zł. Do dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu emisyjnego Emitent nie zrealizował transakcji w ramach niniejszej
umowy. Poza wskazaną umową Emitent nie stosuje innej formy rachunkowości zabezpieczeń.

III.2 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Emitent finansuje swoją działalność m.in. długiem o zmiennym oprocentowaniu (w tym kredyty obrotowe i obligacje).
Dlatego też narażony jest na ryzyko stóp procentowych. W przypadku znacznego wzrostu stóp procentowych może
nastąpić pogorszenie wyników finansowych Emitenta związane ze wzrostem kosztów finansowych. Dodatkowo, duża
ekspozycja związana z tym ryzykiem oraz niewłaściwa ocena tego ryzyka, mogą negatywnie wpłynąć na wyniki
finansowe Emitenta.

III.3 RYZYKO KREDYTOWANIA ODBIORCÓW
Na płynność finansową Emitenta i jego wynik finansowy mogą negatywnie wpływać okresowe braki zdolności
płatniczych kontrahentów. Na dzień 30 czerwca 2014 r. stan przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług
wynosił 15.629 tys. zł – należności handlowe ogółem wynosiły 44.537 tys. zł. Udział należności przeterminowanych w
należnościach ogółem wynosił na dzień 30 czerwca 2014 roku 35%.
Zdaniem Zarządu Emitenta nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż Emitent posiada wielu
odbiorców. W ciągu roku realizuje kilkadziesiąt kontraktów o różnej wartości, przez co na jego sytuację nie ma wpływu
jeden kontrakt. Emitent podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego, polegające na:
sprawdzaniu bardzo dokładnie wiarygodności odbiorców, ustalaniu limitów kredytowych, monitorowaniu sytuacji
odbiorcy. Przed związaniem się z nowym kontrahentem pozyskiwane są wszelkie dostępne o nim informacje.

III.4 RYZYKA ZWIĄZANE Z WYEMITOWANYMI OBLIGACJAMI
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego zadłużenie Emitenta z tytułu emisji obligacji wynosiło 20.000 tys. zł.
Szczegóły dotyczące tego zadłużenia opisano w Części III, punkt X.3., w opisie dotyczącym zmian w zakresie
zobowiązań kredytowych i leasingowych, jakie wystąpiły u Emitenta pomiędzy dniem 31.12.2013 roku a dniem
zatwierdzenia niniejszego Prospektu emisyjnego. W związku z wyemitowanymi obligacjami może nastąpić
uszczuplenie aktywów Emitenta, ponieważ wobec nie wywiązywania się ze spłaty zobowiązań, w tym płatności
odsetek, obligatariusze mają podstawy do egzekwowania ich wcześniejszego wykupu, co może znacząco uszczuplić
aktywa bieżące Emitenta. Nie można również wykluczyć ewentualności, że wobec faktu nie regulowania zobowiązań
obligatariusze - wierzyciele mogą skorzystać z przysługującego im prawa wystąpienia do sądu z wnioskiem o
ogłoszenie upadłości.
Wg stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego Emitent nie ma problemu z terminową obsługą
zadłużenia obligacyjnego. Emitent, na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu, nie identyfikuje realnych ryzyk
związanych z wyemitowanymi obligacjami. Mając jednak na uwadze wszystkie ryzyka związane bezpośrednio z
działalnością operacyjną, Emitent nie wyklucza, że w przyszłości mogą pojawiać się problemy w zakresie
terminowych spłat zobowiązań obligacyjnych.

III.5 RYZYKA ZWIĄZANE Z ZAWARTYMI UMOWAMI KREDYTOWYMI I LEASINGOWYMI
Na dzień 30 czerwca 2014 r. zadłużenie Emitenta z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wynosiło 44.905 tys. zł, co
stanowiło 24,6% sumy pasywów. Szczegóły dotyczące tego zadłużenia opisano w Części III, punkt X.3. W związku ze
zobowiązaniami kredytowymi może nastąpić uszczuplenie aktywów Emitenta, ponieważ wobec nie wywiązywania się
ze spłaty zobowiązań banki mają podstawy do wypowiedzenia umów kredytowych i mogą przystąpić do
egzekwowania ich spłaty lub skorzystać z możliwości zaspokojenia się z majątku będącego przedmiotem
zabezpieczeń. Nie można również wykluczyć ewentualności, że wobec faktu nie regulowania zobowiązań banki wierzyciele mogą skorzystać z przysługującego im prawa wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
Nie obsługiwanie przez Emitenta zobowiązań kredytowych będzie powodowało, że będą rosły odsetki, które zwiększą
jego zadłużenie.
Na dzień 30 czerwca 2014 r. Emitent posiadał zobowiązania z tytułu umów leasingowych w łącznej kwocie 585 tys. zł,
co stanowiło 0,32% sumy pasywów. Szczegóły dotyczące tego zadłużenia opisano w Części III, punkt X.3. Wg stanu
na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego Emitent nie ma problemu z terminową spłatą zobowiązań
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kredytowych i leasingowych. Emitent nie identyfikuje realnych ryzyk związanych z zawartymi umowami kredytowymi i
leasingowymi. Mając jednak na uwadze wszystkie ryzyka związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, Emitent
nie wyklucza, że w przyszłości mogą pojawiać się problemy w zakresie terminowych spłat zobowiązań kredytowych i
leasingowych.

III.6 RYZYKO POWSTANIA ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH Z TYTUŁU
UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA GWARANCJI
Według stanu na dzień 30 września 2014 r. Emitent posiadał zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji
na ogólną kwotę 20.775 tys. zł i do tych wartości jest potencjalnie zobowiązany do świadczeń. Szczegóły dotyczące
tego zadłużenia opisano w Części IV, punkt III.2. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie został
wezwany przez któregokolwiek beneficjenta do spełnienia świadczenia z tytułu udzielonej gwarancji. Jednak nie
można wykluczyć ewentualności, iż w przypadku wystąpienia sytuacji nienależytego wykonania umów przez
Emitenta, skutkującego niewykonaniem umów, takie żądania będą wystosowane pod jego adresem.

III.7 RYZYKA WYNIKAJĄCE Z TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH
I SPORNYCH
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Emitent jest nie jest stroną pozwaną w żadnych sporach sądowych, za wyjątkiem tych
które zostały opisane w Rozdziale XX.8 Części III Prospektu, w związku z czym nie są utworzone żadne inne rezerwy
w tym zakresie.
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się jakiekolwiek postępowania przed organami rządowymi, postępowania
sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta.
Specyfiką prowadzonej przez Emitenta działalności jest mnogość postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń
z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć. Zdarzają się także przypadki kiedy Emitent występuje w roli strony pozwanej,
są one zwykle powiązane z inwestycjami realizowanymi przez niego w ramach działalności deweloperskiej.

III.8 RYZYKA ZWIĄZANE Z UMOWAMI HANDLOWYMI
Emitent jest stroną wielu umów handlowych, w których występuje jako podmiot mający zapewnić realizację
określonych świadczeń do odbiorców. Podpisane i realizowane umowy nakładają na Emitenta wiele zobowiązań oraz
określają konsekwencje nie wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków. W przypadku niedotrzymania
określonych warunków (terminy, ilości dostarczanych produktów i robót, jakość dostarczanych produktów i robót)
Emitent zagrożony jest ryzykiem płacenia kar umownych. W okresie od 01.01.2011 – dnia zatwierdzenia niniejszego
Prospektu emisyjnego Emitent został obciążony karami umownymi w łącznej wysokości 381 tys. zł.

IV CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ PUBLICZNĄ EMITENTA
IV.1 RYZYKO NIEDOJŚCIA OFERTY DO SKUTKU
Oferta Publiczna (łącznie oferta objęcia Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych) dojdzie do skutku w przypadku złożenia
i opłacenia zapisów na co najmniej 1 Akcję Oferowaną, przy czym Oferta Sprzedaży (Akcji Serii A) dojdzie do skutku
tylko w przypadku subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji Serii B. Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku,
jeżeli:
 do dnia zamknięcia Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na przynajmniej 1 Akcję Serii B;
lub
 Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B w terminie 12 miesięcy od
daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu;
 Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B w terminie jednego miesiąca
od dnia przydziału Akcji Serii B; lub
 uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii B.
Istnieje także ryzyko odmowy zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na
możliwość kwestionowania przez Sąd Rejestrowy zgodności uchwały o emisji Akcji Serii B z postanowieniami art. 432
§ 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji
nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej, objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym
memorandum informacyjnym, może zawierać upoważnienie dla zarządu albo rady nadzorczej do określenia
ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa
niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie suma
maksymalna tego podwyższenia. Uchwała o emisji Akcji Serii B zawiera upoważnienie, o którym mowa w art. 432 § 4
KSH, oraz określa zarówno minimalną, jak i maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego. Istnieje
jednak ryzyko odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy w przypadku
subskrybowania mniejszej liczby akcji niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia, a w
przypadku subskrybowania większej liczby akcji niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy
podwyższenia spowoduje, że Zarząd Spółki, przydzielając akcje, dokona redukcji zapisów.
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W powyższych przypadkach może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę
potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych
odsetek i odszkodowań.

IV.2 RYZYKO ZAWIESZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD OFERTY
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od Oferty
Publicznej lub zawiesić Ofertę Publiczną odpowiednio Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych bez podawania przyczyn
swojej decyzji. Odstąpienie od Oferty Sprzedaży nie oznacza odstąpienia od publicznej subskrypcji Akcji Serii B, a
zawieszenie Oferty Sprzedaży nie oznacza zawieszenia publicznej subskrypcji Akcji Serii B. Zawieszenie Oferty
Sprzedaży przy jednoczesnej kontynuacji publicznej subskrypcji Akcji Serii B oznacza wycofanie Oferty Sprzedaży.
Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej po
przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, gdy wynik tego procesu okaże się niesatysfakcjonujący, tj. w
szczególności nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował
odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym. Jeśli Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od
Oferty Akcji Serii B, wówczas Sprzedający również podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty Sprzedaży.
Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie
później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, jedynie z ważnych powodów, do których należą:
 nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta,
które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność
Emitenta, w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,
 nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
 inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta.
Zawieszenie lub odstąpienie od Oferty Akcji Serii B po rozpoczęciu przejmowania zapisów oznacza zawieszenie lub
odstąpienie od Oferty Sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie złożone
zapisy zostaną unieważnione, a dokonane wpłaty zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek lub
odszkodowań w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości publicznej informacji o odstąpieniu od
przeprowadzenia Oferty.

IV.3 RYZYKO BRAKU DOSTATECZNEGO ROZPROSZENIA AKCJI WPROWADZANYCH
DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu na rynku
oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, na rynku podstawowym.
Jednym z kryteriów, jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jest
rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach rozproszenie
akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w ręku akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu znajduje się: (i) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do
obrotu na rynku oficjalnych notowań lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej, według
ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR.
W ocenie Zarządu Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Prawa do Akcji Serii B będą spełniać warunki dopuszczenia do
obrotu na rynku podstawowym. W przypadku, gdyby warunki dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym nie
zostały spełnione, Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do
obrotu na rynku równoległym GPW.
W ocenie Zarządu Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Prawa do Akcji Serii B będą spełniać warunki dopuszczenia do
obrotu na rynku równoległym.
W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym Zarząd będzie ubiegał się
o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B i Praw do Akcji Serii B do alternatywnego systemu obrotu (New Connect).

IV.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOPUSZCZENIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu GPW:
 dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:
1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o
ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub
stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
2) ich zbywalność nie jest ograniczona;
3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
 w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji powinny one spełniać dodatkowo następujące warunki:
1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie
tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w
złotych co najmniej 15.000.000 euro;
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2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej
4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny
sprzedaży lub emisyjnej.
Dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego nastąpi na podstawie
uchwały Zarządu Giełdy podjętej na wniosek Spółki. Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie
dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.
Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, uzasadniając swą
decyzję. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów
finansowych do obrotu giełdowego, Spółka może złożyć odwołanie od tej decyzji do Rady Giełdy. Rada Giełdy
zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Ponowny wniosek o dopuszczenie
tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6
miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, a
w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej.
W przypadku ewentualnej odmowy dopuszczenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B Spółki do
obrotu giełdowego, inwestorzy muszą liczyć się z brakiem płynności Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji
Serii B.
Emitent zamierza spełnić wszystkie wymogi i dotrzymać wszystkich wymaganych terminów dotyczących złożenia
wniosku o dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie.

IV.5 RYZYKO UCHYLENIA UCHWAŁY ZARZĄDU GIEŁDY O DOPUSZCZENIU PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU GIEŁDOWEGO
Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu giełdowego, jeżeli
w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych
papierów wartościowych. Emitent zamierza podjąć wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Serii A,
Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to
umożliwią.

IV.6 RYZYKO WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO
LUB ROZPOCZĘCIA NOTOWAŃ NA RYNKU REGULOWANYM
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo
obrotu na rynku regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje
dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji emitenta, na okres nie dłuższy niż 10 dni.

IV.7 RYZYKO OPÓŹNIENIA LUB ODMOWY WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU
GIEŁDOWEGO
Wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu na GPW będzie możliwe po ich
zarejestrowaniu w KDPW. W związku z powyższym, pomimo iż Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu
jak najszybszej rejestracji Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B w KDPW, inwestorzy powinni liczyć się
z ryzykiem opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w stosunku do zakładanych przez Spółkę terminów
rozpoczęcia obrotu poszczególnymi instrumentami finansowymi.
Ponieważ Spółka zamierza ubiegać się o równoczesne wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji Serii A oraz Praw do
Akcji Serii B, zwraca się uwagę inwestorów, że w dniu 12 września 2006 roku Zarząd GPW przyjął stanowisko,
zgodnie z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych
są podejmowane po analizie obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty publicznej, strukturę własności,
ewentualne umowne zakazy sprzedaży instrumentów finansowych (lock-up). Z uwagi na powyższe inwestorzy
powinni liczyć się z możliwością dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii A i Akcji Serii B nie wcześniej niż po
rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B.

IV.8 RYZYKO ZAWIESZENIA NOTOWAŃ
Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW na wniosek emitenta lub jeśli Zarząd GPW uzna, że emitent narusza przepisy
obowiązujące na GPW, lub jeśli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd GPW może
zawiesić obrót akcjami emitenta na okres do trzech miesięcy.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby obrót akcjami emitenta był
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku
regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF,
GPW zawiesza obrót tymi papierami na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW może podjąć decyzję o zawieszeniu lub
wykluczeniu akcji emitenta z obrotu w przypadku, gdyby akcje te przestały spełniać warunki obowiązujące na rynku
regulowanym pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania rynku.
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IV.9 RYZYKO WYKLUCZENIA AKCJI Z OBROTU GIEŁDOWEGO
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza akcje z obrotu giełdowego:
 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
 w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć akcje z obrotu giełdowego m.in.:
 jeśli akcje te przestały spełniać warunki określone w Regulaminie Giełdy, z wyjątkiem warunku dot.
ograniczonej zbywalności,
 jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie,
 na wniosek emitenta,
 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
 jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekszta łceniu,
 jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na akcjach emitenta,
 wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
 wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Giełda, na żądanie KNF, wyklucza z obrotu
akcje emitenta w przypadku, gdyby obrót nimi zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powodował naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji z
obrotu giełdowego przysługuje również KNF w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przez emitenta szeregu obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

IV.10 RYZYKO ZWIĄZNE Z PRZYSZŁYM KURSEM AKCJI ORAZ PŁYNNOŚCIĄ OBROTU
Inwestor nabywający Akcje powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku
kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, co związane jest z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji, tak w krótkim, jak i w
długim okresie. W przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie większe niż na rynkach
rozwiniętych, co związane jest z wcześniejszą fazą jego rozwoju, a co za tym idzie – wahaniami cen i stosunkowo
niewielką płynnością.
Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych
przez inwestorów giełdowych i zależy od koniunktury giełdowej. Cena rynkowa akcji oraz PDA może podlegać
znacznym wahaniom w wyniku wpływu wielu czynników, na które Spółka nie będzie miała wpływu. Wśród takich
czynników należy wymienić m.in. szacunki publikowane przez analityków giełdowych, zmiany koniunktury (w tym
koniunktury branżowej), ogólną sytuację na rynku papierów wartościowych, prawo i politykę rządu oraz ogólne
tendencje gospodarcze i rynkowe. Cena rynkowa akcji może również ulec zmianie w konsekwencji emisji przez
Spółkę nowych akcji, zbycia akcji przez głównych akcjonariuszy Spółki, zmian płynności obrotu, obniżenia kapitału
zakładowego, wykupu akcji własnych przez Spółkę i zmiany postrzegania Spółki przez inwestorów. Ponadto ze
względu na strukturę akcjonariatu Spółki obrót wtórny akcjami Spółki może charakteryzować się ograniczoną
płynnością. W związku z możliwością wystąpienia powyższych lub innych czynników nie można zagwarantować, że
cena akcji na rynku regulowanym nie będzie niższa od ceny Akcji Oferowanych oraz że inwestor nabywający akcje
będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej go cenie.

IV.11 RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM LUB PODEJRZENIEM NARUSZENIA
PRZEPISÓW PRAWA W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ
Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez emitenta, sprzedającego
lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego, albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o ofercie
publicznej, może:
nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni
roboczych; lub
zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub
opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z
ofertą publiczną.
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IV.12 RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM LUB PODEJRZENIE NARUSZENIA
PRZEPISÓW PRAWA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI
OFEROWANYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
Zgodnie z art. 17 Ustawy o ofercie publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty występujące w
imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może
nastąpić, KNF z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o ofercie publicznej, może:
nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie
dłuższy niż 10 dni roboczych;
zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
opublikować na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z
ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może zastosować te same środki, o których mowa powyżej,
w przypadku gdy:
oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich
dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy
inwestorów,
istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie
może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może
prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje
ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ
na ich ocenę.
Spółka nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF
podstawę do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej, czy ubiegania się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych oferowanych, i o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
ubiega się Spółka na podstawie Prospektu.

IV.13 RYZYKO NAŁOŻENIA PRZEZ KNF KAR NA INWESTORÓW W PRZYPADKU
NIEDOPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRAWEM OBOWIĄZKÓW
Na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na każdego, kto:
nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu o którym mowa w art. 67 tej ustawy;
- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 tej ustawy, lub dokonuje takiego zawiadomienia
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach;
- przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 tej
ustawy;
- nie zachowuje warunków o których mowa w art. 76 lub 77 tej ustawy,
- nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach o których
mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 tej ustawy;
- podaje do wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem informacji o tym w trybie,
o którym mowa w art. 77 ust. 2 tej ustawy;
- wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 tej ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych
zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści;
- nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 tej ustawy;
- w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art.
79 tej ustawy;
- nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub art. 91 ust. 6
tej ustawy;
- wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 tej ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień;
- dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11 działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
KNF może, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy, nałożyć karę pieniężną do wysokości
1.000.000 złotych.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, kto proponuje publiczne nabycie papierów wartościowych bez
wymaganego ustawą zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, złożenia zawiadomienia obejmującego memorandum
informacyjne albo udostępnienia takiego dokumentu do publicznej wiadomości lub do wiadomości zainteresowanych
inwestorów, podlega grzywnie do 1.000.000 złotych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom
łącznie. Tej samej karze podlega kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych objętych memorandum
informacyjnym dotyczącym oferty publicznej, przed upływem terminu do zgłoszenia przez KNF sprzeciwu
dotyczącego zawiadomienia, albo mimo zgłoszenia takiego sprzeciwu. W przypadku mniejszej wagi czynu wymiar
grzywny wynosi 250.000 złotych.
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IV.14 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIEWYPEŁNIENIA LUB NARUSZENIA
OKREŚLONYCH OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH W REGULACJACH PRAWNYCH
RYNKU REGULOWANEGO – UPRAWNIENIA KNF
W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w art. 157 i 158 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do
wysokości 1.000.000 złotych albo może wydać decyzję o wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym albo
nałożyć dwie kary łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi
papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów,
na żądanie KNF Giełda zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na
żądanie KNF Giełda wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe, w przypadku, gdy obrót nimi
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym
rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.

IV.15 RYZYKO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ART 432 § 4 KSH
Zgodnie z art. 432 § 4 KSH, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B zawiera
upoważnienie zarządu do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, przy czym
tak określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna, ani też nie może
być wyższa niż określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna.
Emitent zwraca uwagę, że w przypadku skorzystania przez Zarząd Emitenta z uprawnienia wynikającego z art. 432 §
4 KSH, suma, o jaką kapitał zakładowy będzie podwyższony nie może zostać już zmieniona, jak również brak jest
podstaw, aby Zarząd dokonał oznaczenia ostatecznej sumy podwyższenia poprzez wskazanie minimalnej i
maksymalnej wartości podwyższenia mieszczącej się w granicach wyznaczonych przez WZA. Należy mieć również
na uwadze, że subskrybowanie mniejszej liczby akcji niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy
podwyższenia może budzić wątpliwości, czy emisja doszła do skutku, a w konsekwencji może skutkować odmową
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz że subskrybowanie większej liczby akcji niż wynikającej z
określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia spowoduje, że Zarząd Spółki przydzielając akcje, dokona
redukcji zapisów.

IV.16 RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM PRAWA DO AKCJI SERII B
Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Serii B posiadacz PDA otrzyma
jedynie zwrot zaangażowanych środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestora
oraz ceny emisyjnej Akcji Serii B. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to poniesienie straty
w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji Serii B.
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CZĘŚĆ III. DOKUMENT REJESTRACYJNY

I
I.1
I.1.1

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE
W PROSPEKCIE EMISYJNYM

INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA JAKO PODMIOTU SPORZĄDZAJĄCEGO
PROSPEKT EMISYJNY
Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt emisyjny

Nazwa (firma):
Nazwa skrócona:
Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Dekpol Spółka Akcyjna
Dekpol S.A.
ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
(58) 560-10-60
(58) 560-10-61
http://www.dekpol.com.pl/
dekpol@dekpol.pl

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym.

I.1.2

Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt emisyjny

W imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt emisyjny, działają następujące osoby fizyczne:
Mariusz Tuchlin

I.1.3

Prezes Zarządu

Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 1.1.2

Niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić
taki stan, informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz
że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Mariusz Tuchlin
………………………………..
Prezes Zarządu
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I.2
I.2.1

SPRZEDAJĄCY
Informacje o Akcjonariuszu Sprzedającym

Akcjonariusz Sprzedający:
Podmiot:

Mariusz Tuchlin
Osoba fizyczna

Akcjonariusz Sprzedający jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym.

I.2.2

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego

Oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Mariusz Tuchlin
.........................................
Akcjonariusz Sprzedający
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I.3
I.3.1

DORADCA PRAWNY
Nazwa, siedziba i adres Doradcy prawnego

Nazwa (firma):
Nazwa skrócona:
Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

I.3.2

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński
ul. Drzewieckiego 11A/2, 80-464 Gdańsk
+48 (58) 782-49-62, +48 (58) 345-43-11
+48 (58) 782-49-57
www.krpbudzynski.pl
kancelaria@krpbudzynski.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy prawnego

Doradca prawny jako podmiot sporządzający Prospekt emisyjny:
Przemysław Budzyński

radca prawny

Doradca prawny brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu Emisyjnego: Część I: Dział B: pkt B.6,
Dział C: pkt C.3 – C.5 i pkt C.7; Część III: Rozdział I, pkt I.3, Rozdział V, pkt V.1, Rozdział VI, pkt VI.6, Rozdział VIII
pkt VIII.2, Rozdział XI, Rozdział XIV, Rozdział XVI, Rozdział XVII, pkt XVII.2 i pkt XVII.3, Rozdział XVIII, Rozdział XIX,
Rozdział XX, pkt XX.6 i XX.7, Rozdział XXI, Rozdział XXII; Część IV: Rozdział III, pkt III.3.c), Rozdział IV, pkt IV.1IV.6, pkt IV.8–IV.11, Rozdział V, pkt V.9.

I.3.3

Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 1.3.2

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki
stan, informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Doradca
Prawny są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie.

Przemysław Budzyński
………………………………..
radca prawny
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I.4
I.4.1

DORADCA FINANSOWY
Nazwa, siedziba i adres Doradcy finansowego

Nazwa (firma):
Nazwa skrócona:
Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

I.4.2

JKG Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
JKG Finanse Sp. z o.o.
Al. Walentego Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
+48 (32) 781-01-30
jkg.finanse@wp.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy finansowego

W imieniu JKG Finanse Sp. z o.o., jako podmiotu sporządzającego Prospekt emisyjny, działają następujące osoby:
Jacek Grzywacz

Prezes Zarządu

Doradca Finansowy brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu Emisyjnego: Część I: Dział B: pkt B.1
– B.3; Część III: Rozdział I pkt I.4, Rozdział II, Rozdział III, Rozdział V, pkt V.2, Rozdział IX, Rozdział X, Rozdział XV,
Rozdział XXIII, Rozdział XXIV, Rozdział XXV; Część IV: Rozdział I, Rozdział III, pkt III.3.b), Rozdział V, pkt V.9.1 (w
zakresie informacji dotyczących Doradcy Finansowego).

I.4.3

Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. 1.4.2

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki
stan, informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Doradca
finansowy są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na ich znaczenie.

Jacek Grzywacz
……………………………………
Prezes Zarządu
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I.5
I.5.1

DOM MAKLERSKI
Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt emisyjny

Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Numery telekomunikacyjne:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

I.5.2

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Warszawa
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02–593 Warszawa
tel. +48 22 598 26 00, 598 26 01
faks +48 22 598 26 99
kancelaria@millenniumdm.pl
www.millenniumdm.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt emisyjny

W imieniu Millennium Domu Maklerskiego S.A. działają:
Mariusz Dąbkowski
Dorota Małgorzata Kowalczewska

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Millennium Dom Maklerski S.A. brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu Emisyjnego: Część I:
Dział C: C.1, C.2, C.3, C.6, Dział E: E.1, E.2, E.3, E.6, E.7; Część II: Rozdział IV; Część III: pkt I.5, Część IV: Rozdział
IV, pkt IV.7; Rozdział V, pkt V.1 – V.5, V.6.2, V.7, V.8, V.9.1 (w zakresie informacji dotyczących Oferującego);
Załączniki I.

I.5.3

Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 1.5.2

Niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić
taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, za których sporządzenie odpowiedzialne jest
Millennium Dom Maklerski S.A. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto
niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Mariusz Dąbkowski

Dorota Małgorzata Kowalczewska

……………………………
Prezes Zarządu

…………………………………
Członek Zarządu
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II
II.1

BIEGLI REWIDENCI

BADANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA W
OKRESIE 2011 - 2013

Historyczne informacje finansowe za lata 2011, 2012, 2013 stanowią jednostkowe sprawozdania finansowe za te lata
i spełniają one wymogi, o których mowa w pkt. 20.1 Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r.

II.1.1

Nazwa, siedziba, adres

Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Telefon/Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Nr KRBR

II.1.2

Biuro Usług Księgowych „FINANS - BUK” Sp. z o.o.
ul. 12 Marca 165, 84-200 Wejherowo
(058) 672-63-43
http://www.finans-buk.pl/
finansbuk@poczta.onet.pl
2225

Biegli rewidenci dokonujący badania jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za
okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Osobą dokonującą badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 był kluczowy biegły
rewident Krystyna Ślusarska – wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 9381.

II.1.3

Biegli rewidenci dokonujący badania jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za
okres 01.01.2012 – 31.12.2012

Osobą dokonującą badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 był kluczowy biegły
rewident Krystyna Ślusarska – wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 9381.

II.1.4

Biegli rewidenci dokonujący badania jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za
okres 01.01.2011 – 31.12.2011

Osobami dokonującymi badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 były kluczowy
biegły rewident Krystyna Ślusarska – wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 9381 oraz asystent biegłego
rewidenta Helena Zdunek - wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 9385.

III WYBRANE DANE FINANSOWE
III.1 DANE FINANSOWE EMITENTA
Dane finansowe Emitenta za lata 2011-2013 zostały zaczerpnięte z historycznych informacji finansowych
sporządzonych z zakresem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 roku i
zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym. Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Polskimi
Standardami Rachunkowości, tj. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76,
poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami).
Dane finansowe Emitenta za I półrocze 2014 roku i porównywalny okres roku poprzedniego zostały zaczerpnięte ze
śródrocznych informacji finansowych sporządzonych z zakresem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
będącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 133) i zamieszczonych w Prospekcie
emisyjnym. Śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości,
tj. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi
zmianami).
Sprawozdanie finansowe Emitenta za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez „Biuro
Usług Księgowych Finans- Buk” Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie. Śródroczne informacje finansowe za okres od 1
stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30
czerwca 2013 roku nie zostały poddane badaniu lub przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.
Tabela 7 Podstawowe dane finansowe Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014, 01.01.2013-30.06.2013, 01.01.2013–
31.12.2013, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2011–31.12.2011 (w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów
Zysk ze sprzedaży
Zysk na działalności operacyjnej

30.06.2014

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

97 765

56 752

194 507

162 980

179 356

7 027
7 184

3 860
4 791

23 110
25 022

1 290
9 039

6 609
6 459
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Wyszczególnienie
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)
Zysk netto
Aktywa razem
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe razem
Zobowiązania razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny (aktywa netto)
Kapitał podstawowy
Liczba akcji (sztuk)
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł)5
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przy
emisji 2.300.000 sztuk Akcji Serii B (w zł) oraz z
uwzględnienieniem
podziału
udziałów
w
momencie dokonania przekształcenia Dekpol
Sp. z o.o. w Dekpol S.A. (podział 1:1.000)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (zł)
Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta

30.06.2014
5 836
4 759
182 287
50 102
132 186
120 016
48 445
66 919
62 272
6 410
6 410 000
0,74

30.06.2013
3 259
2 597
144 740
41 079
103 661
102 419
40 022
61 729
42 321
6 410
6 410
405,08

31.12.2013
21 587
17 788
172 253
46 378
125 875
114 740
31 255
77 351
57 513
6 410
6 410
2 775,09

31.12.2012
4 069
3 321
133 221
35 375
97 847
93 497
41 401
51 404
39 725
6 410
6 410
518,09

31.12.2011
3 352
2 561
117 912
37 551
80 361
81 718
21 495
59 357
36 194
6 200
6 200
413,13

0,55

0,30

2,04

0,38

0,30

-

-

-

-

-

III.2 WYBRANE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI I ZDOLNOŚCI REGULOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ
III.2.1

Wskaźniki Emitenta

Tabela 8 Wskaźniki efektywności i zdolności regulowania zobowiązań Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014,
01.01.2013-30.06.2013, 01.01.2013–31.12.2013, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2011-31.12.2011
Wyszczególnienie
30.06.2014
Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale
4,44%
Stopa zwrotu z aktywów
Rentowność sprzedaży
7,19%
Rentowność działalności operacyjnej
7,35%
Rentowność brutto
5,97%
Rentowność netto
4,87%
Zadłużenie kapitałów własnych
192,73%
Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

30.06.2013
2,91%
6,80%
8,44%
5,74%
4,58%
242,00%

31.12.2013
17,36%
10,33%
11,88%
12,86%
11,10%
9,15%
199,50%

31.12.2012
4,15%
2,49%
0,79%
5,55%
2,50%
2,04%
235,36%

31.12.2011
3,60%
2,17%
3,68%
3,60%
1,87%
1,43%
225,78%

IV CZYNNIKI RYZYKA
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Części II niniejszego Prospektu emisyjnego.

V DANE O EMITENCIE
V.1
V.1.1

HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA
Podstawa prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Emitent działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu uchwalonego, wraz z podjęciem
uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, z uwzględnieniem jego
późniejszych zmian.
Nazwa (firma):
Dekpol Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona w obrocie:
Dekpol S.A.
Kraj:
Polska
Siedziba:
Pinczyn
Adres:
ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn

5

liczba akcji na koniec okresu
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V.1.2

Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 505979.
Spółka Emitenta została zarejestrowana w dniu 11 kwietnia 2014 roku.
Emitent posiada ponadto numer identyfikacji podatkowej NIP 592-21-37-980 oraz numer REGON 220341682.
Tabela 9 Przedmiot działalności Emitenta wg KRS

Nazwa
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał
wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
Produkcja zaprawy murarskiej
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD
PKD - 24.10.Z
PKD - 25.99.Z
PKD - 28.92.Z
PKD- 30.20.Z
PKD-41.1
PKD-41.2
PKD-42.1
PKD-42.2
PKD-42.9
PKD-43.1
PKD-43.2
PKD-43.3
PKD-43.9
PKD-77.32.Z
PKD-47
PKD-46
PKD - 52.10.B
PKD - 55.10.Z
PKD-56.10.A
PKD-68.10.Z
PKD-68.20.Z
PKD-68.31.Z
PKD-68.32.Z
PKD-77.12.Z
PKD - 47.30.Z
PKD – 08.12.Z
PKD – 09.90.Z
PKD – 38.32.Z
PKD – 08.11.Z
PKD – 23.61.Z
PKD – 23.63.Z
PKD – 23.64.Z
PKD – 43.13.Z
PKD – 39.00.Z
PKD – 66.19.Z
PKD – 25.11.Z

Źródło: Emitent

V.1.3

Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony

Emitent powstał w wyniku przekształcenia Dekpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dekpol Spółkę Akcyjną
uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 kwietnia 2014 roku, zaprotokołowaną aktem
notarialnym notariusza Przemysława Ciechanowskiego repertorium A nr 3829/2014.
W dniu 11 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS dokonał
wpisu Emitenta do Rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 505979 jako spółki akcyjnej.
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.
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V.1.4

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z
którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub
głównego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba)

Nazwa (firma):

Dekpol Spółka Akcyjna

Forma Prawna:
Kraj:
Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Emitent

Spółka Akcyjna
Polska
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek
Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statut
Spółki, inne przepisy dotyczące Spółek prawa
handlowego
Pinczyn

Siedziba:
Adres:

ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn

Telefon:

+48 (58) 588-30-77, +48 (58) 588-32-98

Faks:

+48 (58) 588-32-97

Adres strony internetowej:

www.dekpol.pl

Adres poczty elektronicznej:

dekpol@dekpol.pl

V.1.5

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta

Emitent działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
W dniu 18 grudnia 2006 roku zawiązana została w drodze aktu notarialnego rep. A nr 12139/2006 Dekpol Sp. z o.o.,
której kapitał zakładowy w łącznej wysokości 6.200.000 zł został pokryty wkładem niepieniężnym w postaci
przedsiębiorstwa Zakładu Produkcyjno- Usługowego „DEKPOL” – Mariusz Tuchlin o wartości 6.195.000 zł oraz
gotówką w kwocie 5.000 zł.
Powstając DEKPOL Sp. z o.o. przejęła doświadczenie wypracowane od 1993 roku oraz wszystkie realizowane
kontrakty i na dzień dzisiejszy sprawnie, kompleksowo i profesjonalnie realizuje inwestycje budowlane jako Generalny
Wykonawca.
W 2007 roku w trosce o jakość świadczonych usług Emitent wdrożył System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i
po pozytywnej ocenie z auditu uzyskał w dniu 9 sierpnia 2007 roku Certyfikat Jakości ISO wydany przez TÜV
Rheinland Polska Sp. z o.o. Bieżące doskonalenie wdrożonego systemu jest gwarancją wysokiego poziomu
realizowanych inwestycji.
Prężnym sektorem Emitenta jest Dział Konstrukcji Stalowych - Dekpolstal. Dział realizuje całościowe projekty
konstrukcji stalowych, jest również producentem łyżek i osprzętu do maszyn budowlanych i rolniczych. W roku 2011
Dział Konstrukcji Stalowych otrzymał certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007.
W maju 2012 roku Emitent rozpoczął nowy etap w swojej działalności – produkcję osprzętów do maszyn budowlanych
(wszystkie typy łyżek koparkowych i ładowarkowych).
Emitent prowadzi stałą współpracę z czołowymi biurami projektowymi z terenu całego kraju, co pozwala na
kompleksową obsługę pozyskiwanych inwestycji.
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2014 roku, zaprotokołowanej
Aktem Notarialnym notariusza Janiny Ciechanowskiej Repertorium A Numer 3829/2014, dokonano przekształcenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Dekpol Spółka Akcyjna. Rejestracja
przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 11.04.2014r.

V.2
V.2.1

INWESTYCJE EMITENTA
Główne inwestycje Emitenta

Wykaz inwestycji dokonanych przez Emitenta w latach 2013 - 2011 i w okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia
Prospektu Emisyjnego przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela 10 Inwestycje dokonane przez Emitenta w latach 2013 – 2011 i okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia
Prospektu Emisyjnego
01.01. 2014
do dnia
zatwierdzeni
2013
2012
2011
Wyszczególnienie
a Prospektu
Emisyjnego
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
Budynki i budowle
140
7
2 018
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
373
Urządzenia techniczne i maszyny
3 204
365
1 528
4 334
Inwestycje w rzeczowe
środki trwałe
Środki transportu
983
733
246
3 895
Pozostałe środki trwałe
7
75
48
447
Razem
4 194
1 313
1 829
11 067
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Wyszczególnienie

Oprogramowania
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Inwestycje w wartości
Licencje
niematerialne i prawne
Znaki towarowe
Razem
Środki trwałe w budowie Razem
Inwestycje kapitałowe
Razem
INWESTYCJE ŁĄCZNIE RAZEM
Źródło: Emitent

01.01. 2014
do dnia
zatwierdzeni
a Prospektu
Emisyjnego
(tys. zł)
14

14
914
0
5 122

2013
(tys. zł)
157
224

381
161
0
1 855

2012

2011

(tys. zł)

(tys. zł)
22

75

22
140
0
1 991

75
93
0
11 235

2011 rok
Łączna wartość inwestycji Emitenta w 2011 roku wyniosła 11.235 tys. zł. W ramach tej kwoty Emitent przeznaczył
11.067 tys. zł na inwestycje w rzeczowe środki trwałe, w tym:
 Budynki i budowle - 2.392 tys. zł (budowa nowej hali produkcyjnej wraz z utwardzeniem placu, lokalizacja:
Pinczyn);
 Maszyny i urządzenia - 4.458 tys. zł (w tym zakup: urządzenia spawalniczego - 301 tys. zł, zestawu igłofiltrów - 48
tys. zł, kserokopiarki Minolta - 11 tys. zł, wytwórni betonu przestawnej - 990 tys. zł, kruszarki szczękowej - 822 tys.
zł, koparki gąsienicowej - 396 tys. zł, stabilizatora Wirtgen - 301 tys. zł, ładowarki kołowej Caterpillar - 210 tys. zł,
nośnika teleskopowego JCB - 195 tys. zł, koparki kołowej VOLVO 190 tys. zł, prasy balansowej Geka - 167 tys. zł,
stacji transformatorowej - 363 tys. zł, suwnicy - 70 tys. zł, zakupy pozostałe - 394 tys. zł);
 Środki transportu – 3.893 tys. zł (w tym zakup: ciągnika siodłowego Mercedes Axor 5 szt. - 623 tys. zł, samochodu
specjalistycznego Mercedes pompa do betonu - 508 tys. zł, ciągnika rolniczego John Deere - 428 tys. zł,
samochodu ciężarowego Mercedes Actros autocysterna - 361 tys. zł, samochodu ciężarowego Mercedes Benz
pompo-gruszka - 259 tys. zł, samochodu ciężarowego Mercedes betoniarka 2 szt. - 385 tys. zł, samochodu
ciężarowego Mercedes Benz Axor - 140 tys. zł, ciągnika samochodowego Mercedes Benz Axor - 119 tys. zł,
samochodu ciężarowego Mercedes Benz Axor - 114 tys. zł, samochodu osobowego Renault Laguna 2 szt. 179
tys. zł, naczepy Schmitza 2 szt. - 120 tys. zł, samochodu osobowego VW Passat - 56 tys. zł, zakupy pozostałe 601 tys. zł);
 Pozostałe środki trwałe - 324 tys. zł (w tym zakup: kontener biurowo-socjalny - 140 tys. zł, kontener magazynowy 61 tys. zł, szalunki do wykopów 4 komplety - 34 tys. zł, zakupy pozostałe - 89 tys. zł).
Nakłady Emitenta na środki trwałe w budowie wyniosły łącznie 93 tys. zł.
Nakłady Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły łącznie 75 tys. zł – oprogramowania (program
produkcyjny i finansowo-księgowy).
Wszystkie zakupione, ulepszone i budowane aktywa trwałe wykorzystywane są do bieżącej działalności operacyjnej.
Źródłem finansowania inwestycji były kredyty bankowe, leasing oraz środki własne Emitenta.
2012 rok
Łączna wartość inwestycji Emitenta w 2012 roku wyniosła 1.991 tys. zł. W ramach tej kwoty Emitent przeznaczył
1.829 tys. zł na inwestycje w rzeczowe środki trwałe, w tym:
 Budynki i budowle – 7 tys. zł (modernizacja hali produkcyjnej o ścianę w malarni, lokalizacja: Pinczyn)
 Maszyny i urządzenia – 1.528 tys. zł (w tym zakup: prasy hydraulicznej krawędziowej - 583 tys. zł, nożyc
hydraulicznych gilotynowych - 249 tys. zł, przecinarki taśmowej - 70 tys. zł; walcarki do blachy - 57 tys. zł, stołu do
montażu blachownic - 49 tys. zł, giętarki hydraulicznej - 42 tys. zł, stołu do montażu blachownic - 50 tys. zł, szczęk
wyburzeniowych - 223 tys. zł, suwnicy 2 sztuk - 111 tys. zł, wagi Helper - 20 tys. zł, wydatki pozostałe - 74 tys. zł);
 Środki transportu – 246 tys. zł (w tym zakup: przyczepy ciężarowej cysterna - 141 tys. zł, samochodu osobowego
Renault Koleos - 94 tys. zł, samochodu VW Caddy - 11 tys. zł);
 Pozostałe środki trwałe - 48 tys. zł (w tym zakup: grodzic - 32 tys. zł, mebli biurowych - 6 tys. zł, wydatki pozostałe
- 10 tys. zł; lokalizacja: Pinczyn)
Nakłady Emitenta na środki trwałe w budowie wyniosły łącznie 140 tys. zł, w tym:
 modernizacja hali produkcyjnej nr 2 – 140 tys. zł (modernizacja hali produkcyjnej o ścianę działową, lokalizacja:
Pinczyn).
Nakłady Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły łącznie 22 tys. zł – oprogramowania (program ZWCAD
i moduły programu finansowo- księgowego).
Ponadto w 2012 roku Emitent zrealizował inne wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 4.163 tys. zł. Kwota innych
wydatków inwestycyjnych obejmuje zapłacone przez Emitenta zaliczki na środki trwałe, w tym: zaliczka na spychacz i
przesiewacz 813 tys. zł, zaliczka na nieruchomość położoną w Rokitkach gm. Tczew 3.000 tys. zł, zaliczka na
nieruchomość położoną w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 350 tys. zł.
Wszystkie zakupione, ulepszone i budowane aktywa trwałe wykorzystywane są do bieżącej działalności operacyjnej.
Źródłem finansowania inwestycji były kredyty bankowe, leasing oraz środki własne Emitenta.
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2013 rok
Łączna wartość inwestycji Emitenta w 2013 roku wyniosła 1.850 tys. zł. W ramach tej kwoty Emitent przeznaczył
1.308 tys. zł na inwestycje w rzeczowe środki trwałe, w tym:
 budynki i budowle - 140 tys. zł (przeniesienie modernizacji hali produkcyjnej na środki trwałe, lokalizacja: Pinczyn);
 maszyny i urządzenia – 360 tys. zł (w tym zakup: przecinarki automatycznej do cięcia termicznego - 246 tys. zł,
półautomatu spawalniczego - 11 tys. zł, półautomatu spawalniczego - 9 tys. zł, zbiornika ciśnieniowego - 6 tys. zł,
stacji transformatorowej - 6 tys. zł, pozostałe zakupione środki trwałe: to notebooki i półautomaty spawalnicze za
łączną wartość 278 tys. zł);
 środki transportu – 733 tys. zł; (w tym zakup: wózka widłowego - 175 tys. zł, wózka widłowego - 150 tys. zł,
samochodu osobowego Ford Focus 2 sztuki - 111 tys. zł, naczepy ciężarowej Schmitz - 50 tys. zł, wózka
widłowego - 22 tys. zł, zakup pozostałych samochodów osobowych i ciężarowych o łącznej wartości 225 tys. zł);
 pozostałe środki trwałe – 75 tys. zł (w tym zakup: pawilonu składającego się z dwóch kontenerów - 49 tys. zł,
regału na elementy tokarskie - 16 tys. zł, zakupy pozostałe - 10 tys. zł; lokalizacja: Pinczyn).
Nakłady Emitenta na środki trwałe w budowie wyniosły łącznie 161 tys. zł, w tym głównie:
 budowa hali produkcyjno-magazynowej – 61 tys. zł (lokalizacja: Pinczyn);
 budowa hali namiotowej – 58 tys. zł (lokalizacja: Pinczyn);
 modernizacja kotłowni – 33 tys. zł;
 budowa budynku biurowego z częścią socjalną – 10 tys. zł (lokalizacja: Pinczyn).
Nakłady Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły łącznie 381 tys. zł, w tym:
 oprogramowania (program projektowo technologiczny i inne programy) – 157 tys. zł;
 koszty zakończonych prac rozwojowych (badanie wytrzymałościowe łyżki wielozadaniowej) – 224 tys. zł.
Wszystkie zakupione, ulepszone i budowane aktywa trwałe wykorzystywane są do bieżącej działalności operacyjnej.
Ponadto w 2013 roku Emitent nabył aktywa finansowe w postaci nieruchomości inwestycyjnych o wartości 21.947 tys.
zł (kwota środków pieniężnych wydanych przez Emitenta w 2013 roku w związku z przedmiotowymi inwestycjami
wyniosła łącznie 17.455 tys. zł). Na przedmiotowe kwoty składało się:
1) Nabycie nieruchomości Rokitki k. Tczewa: a) minus pokrycie zobowiązania z tyt. zaliczki
Per saldo:
13.504 tys. zł;
na nieruchomość: -3.000 tys. zł,
1) 9.012 tys. zł;
b) minus nie zapłacone zobowiązanie z tytułu
nabycia nieruchomości: -1.492 tys. zł
2) Nabycie nieruchomości Morena położonej
2) 7.203 tys. zł;
w Gdańsku: 7.203 tys. zł;
3) Nabycie nieruchomości w Bydgoszczy:
3) 1.240 tys. zł;
1.240 tys. zł;
Nabycie razem: 21.947 tys. zł
Minus: -4.492 tys. zł
Per saldo razem:
17.455 tys. zł
Źródłem finansowania inwestycji były kredyty bankowe, leasing oraz środki własne Emitenta.
2014 rok
Łączna wartość inwestycji Emitenta w okresie od 01.01.2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
wyniosła 5.122 tys. zł. W ramach tej kwoty Emitent przeznaczył 4.194 tys. zł na inwestycje w rzeczowe środki trwałe,
w tym:
 maszyny i urządzenia – 3.204 tys. zł, w tym:
 zespół kształtująco-profilujący elementy blaszane – cena nabycia 321 tys. zł;
 stanowisko spawalnicze 4-gnizadowe – cena nabycia 490 tys. zł;
 zespół kształtująco profilujący elementy blaszane - cena nabycia 694 tys. zł;
 zespół urządzeń do cięcia formatek (drugie źródło plazmy) - cena nabycia 253 tys. zł;
 urządzenie spawalnicze KPL – cena nabycia 289 tys. zł;
 wytaczarka CNC (centrum obróbki ze skrawaniem) – cena nabycia 445 tys. zł.
 oraz zakup: przecinarki taśmowej - 25 tys. zł, notebook-ów 7 sztuk - 19 tys. zł, koparki kołowej CAT - 244 tys.
zł, koparki gąsienicowej - 105 tys. zł, koparki kołowej - 94 tys. zł, koparki Komatsu - 76 tys. zł, koparki
gąsienicowej - 58 tys. zł, spychacza Komatsu - 39 tys. zł, nożyc gilotynowych - 8 tys. zł, zakupy pozostałe 44 tys. zł);
 środki transportu – 983 tys. zł (w tym zakup: samochodu ciężarowego MAN 2 sztuki - 460 tys. zł, wózka
widłowego - 200 tys. zł, wózka widłowego - 125 tys. zł, ciągnika samochodowego MAN - 86 tys. zł, dźwigu
samochód specjalny - 32 tys. zł, wózka widłowego - 22 tys. zł, zakup pozostałych samochodów osobowych - 58
tys. zł);
 pozostałe środki trwałe - 7 tys. zł (w tym zakup: miernika do pomiaru grubości powłok - 4 tys. zł, zamiatarki ręcznej
- 3 tys. zł).
Nakłady Emitenta na środki trwałe w budowie wyniosły łącznie 914 tys. zł, w tym głównie:
 budowa hali produkcyjno-magazynowej – 602 tys. zł (lokalizacja: Pinczyn);
 budowa hali namiotowej – 112 tys. z (lokalizacja: Pinczyn);
 modernizacja kotłowni – 3 tys. zł;
 budowa budynku biurowego z częścią socjalną – 15 tys. zł (lokalizacja: Pinczyn).
Nakłady Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły łącznie 14 tys. zł, w tym:
 oprogramowania (program Deweloper – Gdańsk, i inne programy) – 14 tys. zł.
Wszystkie zakupione, ulepszone i budowane aktywa trwałe wykorzystywane są do bieżącej działalności operacyjnej.
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Ponadto w okresie od 01.01.2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent nabył:
 9 lokali mieszkalnych (wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi) w Gdańsku, przy ulicy Potęgowskiej za
łączną kwotę 1.316 tys. zł brutto;
 udział w hali garażowej w Gdańsku, przy ulicy Potęgowskiej za kwotę 222 tys. zł;
 grunt o pow. 2,0268 ha w Gdańsku, przy ulicy Potęgowskiej za cenę 3.905 tys. zł.
Źródłem finansowania inwestycji były kredyty bankowe, leasing, wpływy z emisji obligacji oraz środki własne Emitenta.

V.2.2

Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta

Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent realizuje inwestycję polegającą na „wdrożeniu
zaawansowanej technologii wytwarzania, umożliwiającej produkcję nowatorskiej, wielozadaniowej łyżki skarpowej”.
Technologia ta stanowi innowacyjny sposób produkcji, nie stosowany dłużej niż 3 lata w skali świata. Głównym celem
realizacji przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności Emitenta na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie
innowacji produktowej będącej wynikiem zaawansowanej technologii wytwarzania.
Innowacja produktowa niniejszego projektu polega na wprowadzeniu na rynek międzynarodowy łyżki skarpowej o
nowych cechach funkcjonalnych i wyższych parametrach technicznych w porównaniu do najnowocześniejszych
rozwiązań rynku światowego. W konsekwencji nowatorski osprzęt przyniesie szereg korzyści użytkownikowi
końcowemu. Innowacja produktowa powstała w wyniku analizy rynku pod kątem jego zapotrzebowania na nowe
rozwiązania techniczne w dziedzinie maszyn budowlanych.
Należy podkreślić, iż Emitent obecnie specjalizuje się w produkcji łyżek i osprzętu zintegrowanego do prac
budowlanych, ziemnych, wykończeniowych i rolniczych przy użyciu lekkich jak i ciężkich maszyn. Z powodzeniem
współpracuje z przedstawicielami firm KOMATSU, VOLVO, JCB i CATERPILLAR. Sprzęt eksportuje między innymi
do Niemiec, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Australii. Emitent posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie
konstrukcji stalowych. Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, przy wsparciu nowoczesnych technologii,
podejmuje wyzwania w oparciu o normę ISO 9001:2008 TÜV Rheinland i PN-EN ISO 3834-2:2007 w zakresie prac
spawalniczych. Bogate doświadczenie na rynku w branży maszyn budowlanych, jak również specjalistyczna, fachowa
wiedza w zakresie technologii wytwarzania osprzętu, były podstawą do opracowania nowej łyżki skarpowej.
Projekt innowacyjnej łyżki opracowany przez Emitenta został poddany badaniom przez specjalistyczny podmiot
wyposażony w odpowiednią infrastrukturę techniczną i kadrową – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Prace
B+R potwierdziły założenia wytrzymałościowe i użytkowe nowo opracowanego produktu, a zarazem dowiodły, iż
zastosowanie nowej technologii pozwoli na stworzenie produktu o niezwykłej funkcjonalności wyróżniając łyżkę
spośród obecnie funkcjonujących na rynku światowym. Efektem prowadzonych działań przygotowawczych, analiz i
badań było zgłoszenie patentowe będące przedmiotem niniejszego projektu. Wysoki stopień innowacyjności
rozwiązania, będącego przedmiotem zgłoszenia patentowego, potwierdza sprawozdanie o stanie techniki, które
ocenia nowość oraz poziom wynalazczy na najwyższym poziome nadając wyłącznie noty „A”. Wdrożenie
przełomowego rozwiązania w skali świata pozwoli firmie na osiągniecie sukcesu rynkowego w skali międzynarodowej.
Projekt obejmuje wdrożenie innowacyjnej na skalę świata technologii wytwarzania nowej łyżki wielozadaniowej.
Technologia skupia się na konstrukcji łyżki, jak i sposobie jej montażu. Należy podkreślić, iż na zlecenie Emitenta
została opracowana koncepcja technologiczna 4-gniazdowego stanowiska spawalniczego. Technologia ta stanowi
innowacyjne rozwiązanie i wpływa globalnie na realizację procesu produkcyjnego, umożliwia jego znaczne
usprawnienie, jak również wpływa na jakość wykonywanych procesów. Zatem połączenie innowacyjnej technologii
wytwarzania produktu z jego nowatorską konstrukcją jest odkryciem zupełnie nowych możliwości w zakresie produkcji
i cech użytkowych nowatorskiej łyżki skarpowej.
Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego projektu polega na zastosowaniu zaawansowanej technologii, która
umożliwi wytworzenie wielozadaniowej łyżki skarpowej. W związku z tym, iż Emitent zajmuje się produkcją szerokiej
gamy standardowych i specjalistycznych łyżek, zintegrowanego osprzętu do koparek, ładowarek, koparko-ładowarek,
nośników teleskopowych z przeznaczeniem do szerokiego zakresu prac budowlanych, porządkowych i rolniczych,
inwestycja ta polega na rozszerzeniu produkcji o produkty nie wykraczające poza przemysł, w którym Emitent obecnie
działa.
Realizowany projekt jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na wielofunkcyjny, wydajny osprzęt maszyn
budowlanych. Zakres potrzeb został zdiagnozowany poprzez doświadczoną, wykwalifikowaną w dziedzinie osprzętu
maszyn budowlanych kadrę Emitenta. Głównym motorem wzrostu są inwestycje w sektorze przemysłowym i
transportowym. Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zbrojeń urządzeń budowlanych są podstawą zrównoważonego
rozwoju tworzenia infrastruktury w Polsce i na świecie. Przemysł budowlany poszukuje rozwiązań uniwersalnych,
trwałych, zapewniających oszczędność energii oraz materiału. Innowacyjna łyżka wielozadaniowa, wdrażana na rynek
w wyniku realizacji projektu, będzie w pełni odpowiadała na te potrzeby na rynkach zagranicznych. Dzięki poszerzeniu
oferty Emitenta o nowy innowacyjny produkt, możliwe będzie pozyskanie nowych klientów, budowanie coraz
trwalszych relacji z obecnymi nabywcami oraz ogólny wzrost sprzedaży. W wyniku realizacji projektu zostanie
utworzony dział badawczo-rozwojowy, który będzie realizował podobne projekty w przyszłości. Przedsiębiorstwo
Emitenta zdobędzie wiedzę i doświadczenie, które pozwolą mu na wzmocnienie swojej pozycji na rynku krajowym i
zagranicznym. Celem Emitenta jest uzyskanie pozycji lidera na rynku światowym innowacyjnego osprzętu maszyn
budowlanych.
Wdrożenie zaawansowanej technologii, dzięki której wytwarzana będzie nowatorska łyżka skarpowa, wymaga
przeprowadzenie szeregu działań inwestycyjnych. Po pierwsze Emitent stoi przed koniecznością nabycia powierzchni
magazynowo-produkcyjnej. Po drugie, technologia wytwarzania wielozadaniowej łyżki skarpowej związana jest z
ciągiem produkcyjnym, w skład którego wchodzą maszyny i urządzenia:
 Zespół urządzeń do cięcia formatek z blachy (1 kpl.);
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 Zespół kształtująco-profilujący elementy blaszane (1 kpl.);
 4-gniazdowe stanowisko spawalnicze (1 kpl.);
 Urządzenia spawalnicze (16 szt.);
 Malarnia proszkowa (1 kpl.);
 Suwnica 20T (1 szt.);
 Suwnica 12T (2 szt.);
 Suwnica 4T (1 szt.);
 Centrum obróbki ze skrawaniem (1 kpl.);
 Wózki widłowe spalinowe o udźwigu od 1,5 do 3T (2 szt.);
 Wózek widłowy od 3 do 8T (2 szt.);
 Nośnik do transportu wewnętrznego o udźwigu do 3T (1 szt.);
 Nośnik do transportu wewnętrznego o udźwigu do 6T (1 szt.);
 Regały magazynowe (1 kpl.);
 Program projektowo-technologiczny (1 kpl.);
 Wyposażenie sprzętowo-monterskie (1 kpl.);
 Wyposażenie działu B+R (1 kpl.).
Wynika to z faktu, iż obecne pomieszczenia są niewystarczające dla dywersyfikacji produkcji o nowy wyrób. Nabyta
hala umożliwi lokalizację dla nabywanego ciągu technologicznego umożliwiającego produkcję łyżki skarpowej,
ponadto będzie miejscem pracy dla nowo zatrudnionej, dwudziestoosobowej kadry na rzecz niniejszego projektu.
Reasumując, nabycie hali produkcyjnej oraz ciągu produkcyjnego pozwoli na wdrożenie zaawansowanej technologii
wytarzania nowatorskiego produktu i w konsekwencji osiągnięcie innowacji produktowej. Ponadto, w związku z
utworzeniem działu B+R, projekt dodatkowo obejmuje nabycie aparatury badawczej. Zaplecze techniczne B+R
pozwoli na prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu tworzenia
nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie maszyn budowlanych.
Nakłady finansowe obejmują również koszt wdrożenia innowacji organizacyjnej. Zaplanowany system do zarządzania
magazynem pozwoli na dodatkowy efekt projektu.
Łączna kwota realizowanej inwestycji wyniesie ok. 20.166 tys. zł. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych,
środków pozyskanych z emisji obligacji oraz z dotacji UE, wynikającej z podpisanej umowy o dofinansowanie nr UDAPOIG.04.04.00-22-009/13-00 (data umowy: 18.11.2013r.), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 4.4. Wartość dofinansowania wyniesie 8.782 tys. zł. Inwestycja ta zostanie
zrealizowana do dnia 30.06.2015 roku. W wyniku jej realizacji wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna wraz z
placami magazynowymi (wartość ok. 6.650 tys. zł) oraz zakupione zostaną nowoczesne maszyny i urządzenia
produkcyjne o wartości ok. 13.516 tys. zł.
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent realizuje również inwestycję polegającą na
wybudowaniu hotelu w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej, gdzie pierwotnie miał powstać budynek mieszkalny, a obecnie
ma powstać hotel z 120 pokojami o standardzie czterech gwiazdek. W lutym 2014 roku Emitent otrzymał decyzję o
zmianie przeznaczenia inwestycji z dotychczasowej, tj. budynek wielorodzinny z częścią usługową na budynek
hotelowy.
Trwają prace związane z realizacją inwestycji. Łączna kwota realizowanej inwestycji wyniesie ok. 43.500 tys. zł. Wg
stanu na dzień 30.06.2014 roku wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycją wynosiła 22.839 tys. zł, w
tym wartość poniesionych kosztów w latach:
 2007-2010 - 837 tys. zł,
 2011
- 245 tys. zł,
 2012
- 2.463 tys. zł,
 2013
- 6.058 tys. zł,
 I-VI 2014
- 5.487 tys. zł,
oraz nakłady na zakup gruntu w 2006 roku w kwocie 7.749 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to
30.04.2015 roku. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, Emitent zakłada, iż do końca realizacji
projektu inwestycyjnego i uruchomienia działalności operacyjnej, hotel będzie się znajdował w aktywach DEKPOL
S.A. Po uruchomieniu działalności operacyjnej Emitent zakłada, iż hotel zostanie wniesiony aportem lub sprzedany do
spółki, w której będzie 100% akcjonariuszem. Dodatkowo Emitent zakłada, iż dla prowadzenia działalności
operacyjnej w hotelu, spółka do której zostanie wniesiony aportem hotel lub zostanie sprzedany hotel, wydzierżawi
hotel spółce operatorskiej, w której będą zatrudnione osoby z długoletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej,
gastronomicznej, jak również finansowej.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent zakłada, iż dla realizacji opisanych działań, wykorzysta
(poprzez odkupienie udziałów po wartości rynkowej) spółki: Almond Sp. z o.o. i Almond Hotel Sp. z o.o., w których
udziały posiada Pan Mariusz Tuchlin. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie istnieją
porozumienia lub umowy pomiędzy stronami w tym zakresie.
Wartość inwestycji związanej z hotelem Almond wg stanu na dzień 30.06.2014 roku jest wskazana w pozycjach:
Inwestycje długoterminowe - 7.749 tys. zł (jako cena nabycia nieruchomości); zapasy – 15.090 tys. zł (nakłady
poczynione przez Emitenta w okresie 2007 – 30.06.2014 roku).
Emitent nabył przedmiotową nieruchomość jako grunt wraz z posadowioną na nim kamienicą, która to kamienica
została zburzona, a grunt został przeznaczony pierwotnie na budownictwo wielorodzinne.
Zmiana charakteru inwestycji spowodowana została faktem, iż istotnie przedłużyły się prace archeologiczne na
terenie inwestycyjnym (ścisłe centrum Starego Miasta w Gdańsku) - polegały one na dokładnym przebadaniu gruntu,
rozbiórce istniejącego budynku, opracowaniu projektu. Mając na względzie fakt, że zakupu nieruchomości dokonano
w 2006 roku (okres bardzo wysokich cen nieruchomości gruntowych) i mając na względzie spadek cen nieruchomości
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po 2008 roku, Emitent podjął decyzję o zmianie sposobu zagospodarowania nieruchomości – budowa hotelu.
Ponadto: w międzyczasie Emitent stał się generalnym wykonawcą kilku obiektów hotelowych w Polsce i poznał
zasady i specyfikę branży; Trójmiasto jest miejscem, gdzie na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego występuje
duży niedobór obiektów hotelowych trzy i czterogwiazdkowych. O słuszności decyzji o zmianie przeznaczenia
przedmiotowej inwestycji świadczą również dane o wielkości obłożenia miejsc noclegowych w ciągu roku w
Trójmieście (wysokie wskaźniki obłożeń), które są jednymi z największych w Polsce.
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent prowadzi rozmowy z bankami w zakresie
finansowania projektu i refinansowania dotychczas poniesionych nakładów (finansowanych ze środków własnych
Emitenta) - Emitent nie podpisał żadnych wiążących porozumień lub umów.
Emitent pragnie zwrócić uwagę, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie planuje inwestycji w kolejne
obiekty hotelowe.

V.2.3

Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego
organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania

Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie podjął wiążących zobowiązań w zakresie
inwestycji.

VI ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
VI.1 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA EMITENTA
VI.1.1 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych
kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług
VI.1.1.1

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent jest: Generalnym Wykonawcą budowlanym w
Polsce, jednym z deweloperów w Polsce Północnej oraz producentem konstrukcji stalowych.
Emitent realizuje inwestycje w podziale na trzy segmenty, do których należą:
 działalność deweloperska - budowa, wykończenie i sprzedaż mieszkań, powierzchni handlowo-usługowych;
 generalne wykonawstwo w zakresie obiektów przemysłowych, magazynowych, handlowych, usługowych wraz z
infrastrukturą zewnętrzną w tym wykonawstwo dróg, placów, parkingów wraz z infrastrukturą;
 produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja osprzętów (łyżek) do maszyn budowlanych.
Emitent realizuje usługi przy wykorzystaniu własnego zaplecza technicznego, w skład którego wchodzą:
 wyposażenie techniczne – hale produkcyjne, zaplecze warsztatowe, zaplecze biurowe, zaplecze magazynowe,
kilkadziesiąt kontenerów biurowych i magazynowych;
 samochody ciężarowe – flota samochodów ciężarowych jest na bieżąco poszerzana o nowe pojazdy, obecnie w
jej zakresie znajdują się: wywrotki 4-osiowe, ciągniki siodłowe, naczepy;
 sprzęt ciężki – koparki gąsienicowe i kołowe, wozidła technologiczne, ładowarki, spychacze, koparko-ładowarki,
nośniki, walce drogowe samojezdne, dźwigi samojezdne, ciągniki rolnicze, pług śnieżny, autobus z 56 miejscami,
samochody osobowo-dostawcze;
 maszyny i urządzenia – betoniarki, wózki widłowe i paletowe, windy podawcze, drabiny linowe, specjalistyczne
elektronarzędzia, piaskarki, przecinarki oraz inne maszyny i urządzenia do wykonywania specjalistycznych robót
budowlanych.
Efektem działań Emitenta, nastawionego na rozwój i doskonalenie się, są uzyskane świadectwa kwalifikacyjne i
certyfikaty. Emitent posiada również szereg autoryzacji i certyfikatów wykonawczych producentów różnych materiałów
budowlanych. Natomiast najlepszym dowodem doświadczenia i rzetelności Emitenta są pozytywne opinie i
rekomendacje wystawione przez dotychczasowych inwestorów.
Emitent pozyskał dofinansowanie w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi
priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
2007 – 2013. Dofinansowanie dotyczyło realizacji Projektu „Wdrożenie innowacyjnej wielozadaniowej łyżki skarpowej
na rynek międzynarodowy” ze środków publicznych w ramach PO IG 2007-2013. Całkowity koszt realizacji Projektu
wynosił 24.336.800,00 PLN.
Działalność deweloperska
Emitent jest jednym z deweloperów w Polsce Północnej. W zakresie działalności Emitent oferuje:
 mieszkania,
 apartamenty,
 lokale usługowe.
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W ramach działalności developerskiej Emitent dokonał sprzedaży:
 w 2011 roku – 35 lokali;
 w 2012 roku – 28 lokali;
 w 2013 roku – 131 lokali;
 w okresie 6 miesięcy 2014 roku – 28 lokali (ponadto na dzień 30.06.2014 roku Emitent miał podpisanych 40 umów
przedwstępnych).
Zakres projektów deweloperskich zrealizowanych przez Emitenta:

Osiedle Słoneczne – Kartuska 459, Gdańsk
„Osiedle Słoneczne” w Gdańsku jest osiedlem zamkniętym, składającym się z
czterech, nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynków wyposażonych w
windy oraz parkingi podziemne, zapewniające wszystkim mieszkańcom miejsca
parkingowe. Wewnątrz osiedla zorganizowane zostały tereny zielone wraz z
placem zabaw dla najmłodszych, co znacznie podnosi komfort zamieszkiwania
i odpoczynku mieszkańców. Całe osiedle jest przyjazne dla osób
niepełnosprawnych. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
Emitent sprzedał wszystkie mieszkania w ramach przedmiotowego projektu.

Kamienica nad Wisłą – ul. Nad Wisłą 8, Tczew
Apartamentowiec „Kamienica nad Wisłą” znajduje się w historycznej części
Tczewa nad samym brzegiem Wisły z widokiem na Most Tczewski. Kamienica
posiada pięć klatek schodowych, w których powstały łącznie 53 mieszkania.
Każda klatka schodowa została wyposażona w windę. Mieszkania są bardzo
komfortowe, o zróżnicowanym metrażu (od 26 do 132 m2). Każde z nich
posiada taras lub balkon. Pod budynkiem znajduje się hala garażowa oraz
komórki lokatorskie. „Kamienica nad Wisłą” to budynek, który wyróżnia się
nowoczesną architekturą, a jednocześnie pozostaje w zgodzie z historyczną
zabudową Starego Miasta. Na wewnętrznym dziedzińcu Kamienicy zaprojektowano tereny zielone. Wg stanu na
dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego w ramach projektu pozostało w ofercie sprzedaży 1 mieszkanie.
Zakres projektów deweloperskich realizowanych przez Emitenta:

Osiedle Zielone – ul. Potęgowska, Gdańsk
„Osiedle Zielone” w Gdańsku to zespół czterech trzypiętrowych budynków
zlokalizowanych przy ul. Potęgowskiej, w dynamicznie rozwijającej się
południowej części Gdańska (położone zaledwie 7 km od centrum Gdańska).
Pod budynkami zaprojektowano halę garażową z miejscami parkingowymi oraz
komórkami lokatorskimi. Na ogrodzonym terenie pomyślano również o
zewnętrznych miejscach postojowych. Osiedle Zielone to komfortowe i
funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu od 31 do 88 m2 z
balkonami, tarasami i ogródkami na parterach.
W trzech już wybudowanych budynkach oraz w czwartym, który zostanie
zrealizowany w bieżącym roku, znajdzie się łącznie 225 mieszkań, z czego wolnych na dzień zatwierdzenia Prospektu
Emisyjnego pozostało w ofercie sprzedaży jedynie 60 lokali.
Inwestycja planowo miała zostać ukończona w 2015 roku, jednakże dzięki wysokiemu zainteresowaniu kupujących
Emitent planuje ukończenie inwestycji w 2014 roku.

DELTA – ul. Kilińskiego 12d, Tczew
„Delta” w Tczewie to kameralny, czterokondygnacyjny budynek usytuowany w
sercu jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się tczewskich osiedli
Suchostrzygi przy ul. Kilińskiego. Pod budynkiem zaprojektowano halę
garażową z miejscami parkingowymi oraz komórkami lokatorskimi. Budynek to
funkcjonalne mieszkania jedno oraz dwupoziomowe, o zróżnicowanym metrażu
od 35m2 do 72m2. Wewnętrzny, zadaszony dziedziniec stworzy Mieszkańcom
idealną przestrzeń do odpoczynku. Miejsce inwestycji doskonale
skomunikowane jest zarówno z Centrum jak i pozostałymi dzielnicami miasta.
W budynku zaprojektowano 49 mieszkań oraz 10 lokali usługowych z czego na dzień zatwierdzenia Prospektu
Emisyjnego w ofercie sprzedaży pozostały 3 mieszkania i 2 lokale usługowe.
Emitent w 2013 r. pozyskał kolejne grunty w Gdańsku Morenie oraz w Rokitkach koło Tczewa, gdzie planuje
uruchamianie kolejnych inwestycji deweloperskich. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent
posiada dla inwestycji w Gdańsku Morenie pozwolenie na budowę dla I etapu inwestycji (118 mieszkań), dla
inwestycji w Rokitkach Emitent posiada pozwolenie na budowę. Dla dwóch kolejnych etapów inwestycji w Gdańsku
Morenie Emitent realizuje prace projektowe umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę.
 Projekt w Gdańsku zakłada wybudowanie budynku mieszkalnego o łącznej powierzchni mieszkalnej ok. 14.500
m2 i pozyskanie na przestrzeni 2014 – 2017 r. przychodu ze sprzedaży na poziomie ok. 80 mln PLN netto.
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Projekt w Rokitkach przewiduje wybudowanie tanich energooszczędnych małych budynków wielorodzinnych (9
mieszkań w jednym budynku) o łącznej powierzchni łącznej 4. 210 m2. Planowany przychód w latach 2014 – 2016
ma wynieść ok. 14,5 mln PLN netto.
Emitent posiada także nieruchomość przy ul. Toruńskiej, gdzie pierwotnie miał powstać budynek mieszkalny, a
obecnie ma powstać hotel z 120 pokojami o standardzie czterech gwiazdek. W lutym 2014 roku Emitent otrzymał
decyzję o zmianie przeznaczenia inwestycji z dotychczasowej, tj. budynek wielorodzinny z częścią usługową na
budynek hotelowy.
Trwają prace związane z realizacją inwestycji.
Generalne Wykonawstwo
Emitent oferuje swoim Klientom kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w systemie Generalnego
Wykonawstwa.
Obiekty budowlane są wykonywane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora lub zgodnie z
projektem wykonanym przez jedno z biur projektowych regularnie współpracujących z Emitentem.
W zakresie działalności Emitent oferuje generalne wykonawstwo obiektów wraz z infrastrukturą obejmujące:
 doradztwo inwestycyjne,
 opracowywanie koncepcji, wyceny, wizualizacje, optymalizacje, kosztorysowanie,
 projektowanie obiektów - od projektu budowlanego do wykonawczego we wszystkich branżach,
 inwestorstwo zastępcze,
 kompleksową realizację procesu budowlanego,
 kompleksową modernizację i przebudowy obiektów,
 wyposażenie w urządzenia specjalistyczne,
 kompleksowa obsługa inwestycji,
 budownictwo kubaturowe,
 budownictwo przemysłowe.
Zakres projektów zrealizowanych przez Emitenta w latach 2006-2012:
 Budowa obiektów przemysłowych, w tym m.in.:
 Hali produkcyjnej wraz z zapleczem technicznym w Tczewie o powierzchni użytkowej 3.100 m2 dla AKOMEX
Sp. z o.o.;
 Salonu samochodowego z częścią biurową i zapleczem technicznym w Elblągu o łącznej powierzchni
użytkowej 1.263 m2 dla FORD Gołębiewski;
 Rozbudowa hali przemysłowej z mroźnią o pow. 8.000 m2 dla IGLOTEX Sp. z o.o.;
 Hali produkcyjnej dachówki cementowej w systemie \"Zaprojektuj i wybuduj\" wraz z zapleczem socjalnobiurowym o łącznej powierzchni użytkowej 7.051,26 m2 i infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Topole,
gm. Chojnice dla EURONIT Sp. z o.o.;
 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem dla zespołu "Wioska Okienna" w Wędkowach, w tym hale
produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z wyposażeniem w konstrukcji stalowej i żelbetowej o pow.
ponad 42.000 m2 dla FVS POLSKA HOLDING Sp. z o.o.;
 Budowa Centrali Call Center w Tczewie o powierzchni użytkowej 1600 m2 dla Warmus Investment Sp. z o.o.
 Budowa obiektów użyteczności publicznej, m.in.:
 Budowa budynku usługowo – handlowego GALERIA KOCIEWSKA w Tczewie, położonego u zbiegu ulic
Gdańskiej i Pomorskiej;
 Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Leczniczego "MEDPHARMA" w m. Nowa Wieś Rzeczna, gm. Starogard
Gdański;
 Budowa laboratorium do badań właściwości ogniowych zlokalizowane w Gdańsku przy ul. Szczecińskiej o
powierzchni zabudowy 928 m2;
 Przebudowa lokalu EURO RTV AGD w Parku Handlowym MATARNIA przy ul. Złotej Karczmy 26 w Gdańsku;
 Rozbudowa (12.700 m2) i przebudowa (11.600 m2) budynku handlowo - usługowego IKEA wraz z parkingiem
podziemnym i infrastrukturą w Gdańsku.
 Inne remonty, modernizacje i przebudowy:
 Wykonanie zadaszenia o powierzchni 2000 m2 z płyt poliwęglanu posadowione na konstrukcji stalowej dla
Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie;
 Dostawa i montażu elementów pod konstrukcji stalowej naświetli dachowych, dostawa i montaż pasm
świetlnych wraz z kratami zabezpieczającymi, dostawa i montaż płyt z poliwęglanu w miejsce
zdemontowanych płyt sufitu podwieszonego, wykonanie ogniomurków dachowych dla Gemalto Sp. z o.o.;
 Pokrycie dachu wraz z konstrukcją dwóch obiektów dachówką ceramiczną o powierzchni 3180 m2 w
miejscowości Bojanowo, dla Gospodarstwa Rolnego Tadeusz Włodarczyk.
 Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych:
 Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej;
 Wykonanie boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Starogardzie Gdańskim przy ul.
Traugutta 2;
 Przebudowa kortów tenisowych w ramach rozbudowy i przebudowy obiektów OSIR w Starogardzie Gdańskim
- II etap;
 Budowa terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowej - plażowej przy plaży miejskiej w ramach modernizacji
bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie.
 Budowa obiektów ochrony środowiska
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Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Gniewinie Gm. Gniewino;
Rekultywacja składowiska odpadów w Gronowie Górnym w ramach przedsięwzięcia "Racjonalizacja
gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.
Roboty sanitarne m.in.:
 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekarniczej w Gdańsku;
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Nowy Dwór Gdański w miejscowościach: Solnica - Jazowa Wierciny – Rakowo;
 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gronowo Górne gmina Elbląg odcinek ul.
Diamentowa - Agatowa - Szafirowa do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Szafirowej;
 Budowa wodociągu przesyłowego - Więckowy, gmina Skarszewy;
 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki,
Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie.
Hydrotechnika m.in.:
 Wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych w ramach budowy Centrum Rehabilitacyjno - Leczniczego
"MEDPHARMA" w m. Nowa Wieś Rzeczna;
 Budowa elementów elewatora przeładunkowego w Gdańsku - Nowy Port, Nabrzeże Oliwskie;
 Wykonanie zbiornika retencyjnego w ramach budowy budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Trąbki Małe,
gm. Trąbki Wielkie;
 Wykonanie zbiornika retencyjnego w ramach budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno – biurowym.
Roboty drogowe m.in.:
 Budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o pow. 2.360,00 m2, w miejscowości Gniew;
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o pow. 5.418,00 m2;
 Budowa ulicy Nowokolejowej wraz z parkingami naziemnymi, budowa ulicy jednojezdniowej dwupasmowej,
stanowisk autobusowych wraz z budową i przebudową infrastruktury, budowa dworca autobusowego, budowa
tunelu wraz z budową i przebudową infrastruktury, remont zaplecza w budynku dworca PKP wraz z
budową/przebudową przyłączy w Tczewie;
 Modernizacja instalacji sanitarnej, wykonanie podbudowy i nawierzchni placów manewrowo - składowych oraz
innych prac budowlanych na terenie Zakładu Produkcji Keramzytu Weber w Gniewie przy ul. Krasickiego.

Aktualnie Emitent realizuje 14 kontraktów z czego do najważniejszych, a zarazem największych należy budowa
Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim (kontrakt został pozyskany dzięki wykonaniu przez Spółkę Dekpol Sp. z o.o.
Galerii Kociewskiej w Tczewie) oraz budowa stacji Śródmieście w Gdańsku, która stanowi część zadania
inwestycyjnego „Budowa Kolei Metropolitarnej”.
Wszystkie aktualnie realizowane przez Emitenta kontrakty w zakresie Generalnego Wykonawstwa zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
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Tabela 11 Zestawienie kontraktów na dzień 30.06.2014 r. (dane w PLN)

Lp.

Nazwa Firmy

Wartość netto

Wartość brutto

Planowany
termin
zakończenia

Wartość netto
robót
zrealizowanych
na dzień raportu

Wartość netto
robót do
zrealizowania

% realizacji

1

CUBE Sp. z o.o.

19 274 000,00

23 707 020,00

30.09.2014

16 766 419,33

2 507 580,67

87%

2

Galeria Neptun Sp.
z o.o. Sp. k.

82 367 467,00

101 311 984,41

14.11.2014

42 364 512,96

40 002 954,04

51%

3

PKP Szybka Kolej
Miejska
w Trójmieście
Sp. z o.o.

54 231 543,00

66 704 797,89

03.12.2014

26 435 015,87

27 796 527,13

49%

4

PORR (POLSKA)
S.A.

3 075 051,31

3 782 313,11

31.11.2014

2 309 141,68

765 909,63

75%

5

Etex Building
Materials Polska
Sp. z o.o.

2 850 000,00

3 505 500,00

30.09.2014

2 500 000,00

350 000,00

88%

6

GLASS - SERWIS
Ewelina Wysocka

1 930 000,00

2 373 900,00

26.08.2014

652 784,10

1 277 215,90

34%

7

7R LOGISTIC S.A.

30 295 000,00

37 262 850,00

15.08.2014

25 436 100,00

4 858 900,00

84%

8

RADPOL S.A.

1 400 000,00

1 722 000,00

19.08.2014

0,00

1 400 000,00

0%

9

INBAP Fundusz
Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów
Niepublicznych

8 383 000,00

10 311 090,00

30.09.2014

7 553 627,46

829 372,54

90%

10

Gmina Miasta
Gdynia - Pomorski
Park NaukowoTechnologiczny
Gdynia, Jednostka
Budżetowa

16 436 159,00

20 216 475,57

11.04.2015

1 628 328,98

14 807 830,02

10%

11

POLFA
WARSZAWA
SPÓŁKA AKCYJNA

218 000,00

268 140,00

31.07.2014

0,00

218 000,00

0%

12

Synoptis Industrial
Sp. z o.o.

2 150 000,00

2 644 500,00

31.10.2014

666 420,36

1 483 579,64

31%

13

Zakłady
Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.

133 000,00

163 590,00

18.07.2014

0,00

133 000,00

0%

14

CUBE Sp. z o.o.

5 230 000,00

6 432 900,00

30.09.2014

0,00

5 230 000,00

0%

15

PKP CARGO SA

147 410,56

181 314,99

30.09.2014

0,00

147 410,56

0%

16

Przedsiębiorstwo
Budowlano Projektowe MABET
Marek Hołowiński

204 520,00

251 559,60

16.08.2014

0,00

204 520,00

0%

17

PAN LINK
Sp. z o.o.

16 776 750,00

20 635 402,50

30.04.2015

0,00

16 776 750,00

0%

18

PKP Szybka Kolej
Miejska w
Trójmieście
Sp. z o.o.

1 079 000,00

1 327 170,00

30.04.2015

0,00

1 079 000,00

0%

19

PKP CARGO SA

249 950,00

307 438,50

30.08.2014

0,00

249 950,00

0%

246 430 850,87

303 109 946,57

126 312 350,74

120 118 500,13

RAZEM
Źródło: Emitent
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Produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja osprzętów (łyżek) budowlanych
Produkcja i montaż konstrukcji stalowych
Prężnym sektorem działalności Emitenta jest Dział Konstrukcji Stalowych Dekpolstal. Dział realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych. W roku
2011 Dział Konstrukcji Stalowych otrzymał certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007.
Emitent jest producentem lekkich oraz ciężkich konstrukcji stalowych:
kompleksowych obiektów przemysłowych, hal namiotowych i magazynów.
Ponadto wykonuje również profile stalowe oraz panele elewacyjne. Miesięczny
przerób gotowych konstrukcji stalowych wynosi 250 ton. Gotowe produkty
stalowe
(oczyszczone,
zabezpieczone
antykorozyjnie,
pomalowane)
eksportowane są do Niemiec, Szwecji, Anglii.
Pakiet usług obejmuje:
 doradztwo w fazie koncepcyjnej projektu budowlanego,
 optymalizacja zużycia stali,
 prefabrykacja konstrukcji stalowej (możliwość prefabrykacji dużych elementów dzięki wykorzystaniu suwnicy),
 śrutowanie i zabezpieczenia antykorozyjne,
 magazynowanie,
 załadunek i rozładunek elementów stalowych przy pomocy suwnicy,
 transport,
 montaż.
Ponadto Emitent oferuje:
 profilowanie blach,
 obróbkę elementów stalowych,
 spawanie różnych elementów stalowych i konstrukcji stalowych.
Zakres produkcji podzielony jest pomiędzy dwa działy:
 Dział Prefabrykacji - wytwarza elementy ze stali węglowych. Jego specyfiką są średnio i wielkogabarytowe hale
stalowe (sportowe, produkcyjne, magazynowe, itp.) z kształtowników, profili a także elementów blachownicowych,
 Dział Montażu – świadczy usługi montażowe bezpośrednio u klienta. Dysponuje bogatym zapleczem sprzętowym
związanym z montażem: aluminiowe rusztowania, zwyżki, podnośniki MPR, dźwigi samojezdne.
Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza przy wsparciu nowoczesnych technologii podejmuje wyzwania w oparciu
o normę ISO 9001:2008 TÜV Rheinland i EN ISO 3834-2:2007 w zakresie prac spawalniczych.
Zakres inwestycji zrealizowanych przez Emitenta:
 CREATON w Widziszewie, największy w Europie kompleks produkcyjny koncernu - kompleks hal produkcyjnych,
budynków socjalno-biurowych o pow. 31.200 m2 i infrastruktury zewnętrznej o pow. 98.700 m2,
 IKEA, Gdańsk-Matarnia - hala sprzedaży o pow. 12 700 m2 oraz parkingu podziemnego o pow. 18 871 m2,
 EURONIT w Topolach - kompleks hal produkcyjnych, budynków socjalnobiurowych i infrastruktury zewnętrznej dla
największej w Europie fabryki dachówki ceramicznej o pow. 7 051 m2,
 VETREX w Rokitkach - hala montażu stolarki PCV, budynki socjalno-biurowe i całkowita infrastruktura zewnętrzna
o pow. 4 800 m2.
Produkcja łyżek koparkowych
Dział Produkcji Konstrukcji Stalowych zajmuje się produkcją łyżek i osprzętu zintegrowanego do maszyn do prac
budowlanych, ziemnych wykończeniowych i rolniczych przy użyciu lekkich, jak również ciężkich maszyn. Emitent z
powodzeniem współpracuje z przedstawicielami firm: KOMATSU, VOLVO, JCB i CATERPILLAR w Polsce. Sprzęt
eksportowany jest do Niemiec, Szwecji, Norwegii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Australii.
Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza przy wsparciu nowoczesnych technologii podejmuje wyzwania w oparciu
o normę ISO 9001:2008 TÜV Rheinland i EN ISO 3834-2:2007 w zakresie prac spawalniczych. Emitent jako
producent łyżek koparkowych i ładowarkowych posiada certyfikat szwedzkiej firmy SSAB “HARDOX IN MY BODY”.
Ta część działalności Emitenta jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się rodzajem działalności.
W październiku 2013 r. Emitent otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w programie PO IG 4.4 w kwocie około
8 mln zł na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania Wielofunkcyjnej Łyżki Skarpowej. Łączna kwota projektu wynosi
około 20 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone w roku 2014 i 2015 na rozbudowę hal produkcyjnych i zakup
najnowocześniejszych maszyn do produkcji łyżek, a w szczególności produkcji wielofunkcyjnej łyżki skarpowej.
W grudniu 2013 r. Emitent rozpoczął rozmowy z jednym z największych producentów maszyn budowlanych na
świecie w celu produkcji łyżek dla fabryk maszyn budowlanych rozmieszczonych na całym świecie.
Rok 2013 Emitent zakończył wyprodukowaniem około 2.750 łyżek do różnych typów maszyn osiągając obrót na
poziomie 10,5 mln zł.
Wszystkie działania podjęte w roku 2013 mają na celu wyniesienia Emitenta w latach następnych do miana lidera
wśród producentów osprzętów do maszyn budowlanych na rynku europejskim i nie tylko.
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Oferta Emitenta:
 łyżki koparkowe,
 łyżki skarpowe,
 łyżki koparko-ładowarkowe,
 łyżki ładowarkowe,
 łyżki skandynawskie,
 łyżki trapezowe,
 łyżki ażurowe,
 ząb zrywający,
 osprzęt dla maszyn rolniczych,
 usługi,
 naprawy.
Emitent oferuje szeroką gamę standardowych i specjalistycznych łyżek, zintegrowanego osprzętu do koparek,
ładowarek, koparko-ładowarek, nośników teleskopowych z przeznaczeniem do szerokiego zakresu prac
budowlanych, porządkowych i rolniczych.

VI.1.1.2

Główne kategorie sprzedawanych przez Emitenta produktów i świadczonych usług

Wielkość i strukturę przedmiotową przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie I półrocze 2014 – 2011 prezentują
poniższe tabele:
Tabela 12 Wielkość i struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014, 01.01.2013-30.06.2013,
01.01.2013-31.12.2013, 01.01.2012-31.12.2012, 01.01.2011–31.12.2011
Wyszczególnienie
Przychód ze sprzedaży
produktów
Przychód ze sprzedaży towarów i
materiałów
RAZEM
Źródło: Emitent

I-VI 2014
tys. zł
%

I-VI 2013
tys. zł
%

91 569

93,7%

50 714

6 196

6,3%

6 038

97 765

100,0%

56 752

I-XII 2013
tys. zł
%

89,4% 179 059
10,6%

15 448

100,0% 194 507

I-XII 2012
tys. zł
%

92,1% 145 945
7,9%

17 036

100,0% 162 980

I-XII 2011
tys. zł
%

89,5% 171 036
10,5%

95,4%

8 321

4,6%

100,0% 179 356

100,0%

Tabela 13 Wielkość i struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014,
01.01.2013-30.06.2013, 01.01.2013-31.12.2013, 01.01.2012-31.12.2012, 01.01.2011–31.12.2011
Wyszczególnienie
Sprzedaż robót budowlanych, w
tym:
Działalność deweloperska
Generalne Wykonawstwo
Sprzedaż usług sprzętowych i
wynajmu sprzętu
Sprzedaż wyprodukowanych
konstrukcji stalowych i osprzętów
do maszyn
Sprzedaż pozostałych usług
Sprzedaż towarów i materiałów
RAZEM
Źródło: Emitent

I-VI 2014
tys. zł
%

I-VI 2013
tys. zł
%

I-XII 2013
tys. zł
%

84 917

86,9%

45 617

80,4% 166 334

85,5% 143 330

87,9% 170 193

94,9%

6 152
78 764

6,3%
80,6%

9 698
35 920

17,1% 25 070
63,3% 141 264

12,9%
6 489
72,6% 136 841

4,0%
8 510
83,9% 161 683

4,8%
90,1%

136

0,1%

119

0,2%

926

0,5%

128

0,1%

6 258

6,4%

4 792

8,4%

11 161

5,7%

1 754

1,1%

258
6 196
97 765

0,3%
6,3%
100,0%

186
6 038
56 752

0,3%
638
10,6% 15 448
100,0% 194 507
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I-XII 2012
tys. zł
%

0,3%
732
7,9% 17 036
100,0% 162 980

I-XII 2011
tys. zł
%

256

0,4%
587
10,5%
8 321
100,0% 179 356

0,1%
0,0%
0,3%
4,6%
100,0%
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2011 rok
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów na poziomie 179.356 tys. zł. Jest to wartość wyższa w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego o 89.793 tys. zł (100,3%), przy następującej strukturze:
– sprzedaż robót budowlanych
- 94,9% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż towarów i materiałów
- 4,6% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż pozostałych usług
- 0,3% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż usług sprzętowych i wynajmu sprzętu - 0,1% ogólnej sprzedaży.
Wykres 2 Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 2011 roku

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów w 2011 roku

0,33%

4,64%

0,14%
Sprzedaż robót
budowlanych
Sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu
sprzętu
Sprzedaż pozostałych
usług

94,89%

Sprzedaż towarów i
materiałów

Źródło: Emitent

W 2011 roku główną działalnością operacyjną Emitenta była działalność polegająca na realizacji robót budowlanych
stanowiąca 94,9% sprzedaży ogółem. W okresie 12 miesięcy 2011 roku Emitent uzyskał 170.193 tys. zł przychodów
ze sprzedaży robót budowlanych, co stanowiło wzrost o 83.235 tys. zł (95,7%) w porównaniu do roku poprzedniego.
Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2011 roku wiązał się z realizacją dużych zadań infrastrukturalnych w ramach
generalnego wykonawstwa, zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a będących przedmiotem
dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. Wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany był działaniami
Emitenta, który mocno zaangażował się w pozyskiwanie kontraktów samorządowych.
W 2011 roku drugą co do wielkości pozycją była sprzedaż towarów i materiałów stanowiąca 4,6% sprzedaży ogółem.
W okresie 12 miesięcy 2011 roku Emitent uzyskał 8.321 tys. zł przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, co
stanowiło wzrost o 6.786 tys. zł (442,4%) w porównaniu do roku poprzedniego.
W 2011 roku marginalną sprzedaż, z udziałem w sprzedaży ogółem poniżej 1%, stanowiła sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu sprzętu oraz pozostałych usług.
2012 rok
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów na poziomie 162.980 tys. zł. Jest to wartość niższa w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego o 16.376 tys. zł (-9,1%), przy następującej strukturze:
– sprzedaż robót budowlanych
- 87,9% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż towarów i materiałów
- 10,5% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż wyprodukowanych konstrukcji stalowych i osprzętów do maszyn - 1,1% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż pozostałych usług
- 0,4% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż usług sprzętowych i wynajmu sprzętu
- 0,1% ogólnej sprzedaży.
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Wykres 3 Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 2012 roku

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów w 2012 roku
Sprzedaż robót
budowlanych

0,45%
1,08%
0,08%

10,45%

Sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu
sprzętu
Sprzedaż
wyprodukowanych
konstrukcji stalowych i
osprzętów do maszyn

87,94%

Sprzedaż pozostałych
usług

Sprzedaż towarów i
materiałów
Źródło: Emitent

W 2012 roku główną działalnością operacyjną Emitenta była działalność polegająca na realizacji robót budowlanych
stanowiąca 87,9% sprzedaży ogółem. W okresie 12 miesięcy 2012 roku Emitent uzyskał 143.330 tys. zł przychodów
ze sprzedaży robót budowlanych, co stanowiło spadek o 26.862 tys. zł (-15,8%) w porównaniu do roku poprzedniego.
Spadek przychodów ze sprzedaży wiązał się z zakończeniem dużych projektów realizowanych na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego (w porównaniu do roku 2011). W roku 2012 Emitent zmienił strategię i skupił się na
pozyskiwaniu kontraktów komercyjnych.
W 2012 roku drugą co do wielkości pozycją była sprzedaż towarów i materiałów stanowiąca 10,5% sprzedaży
ogółem. W okresie 12 miesięcy 2012 roku Emitent uzyskał 17.036 tys. zł przychodów ze sprzedaży towarów i
materiałów, co stanowiło wzrost o 8.715 tys. zł (104,7%) w porównaniu do roku poprzedniego.
W 2012 roku trzecią co do wielkości pozycją była sprzedaż wyrobów gotowych (konstrukcje stalowe i osprzęt do
maszyn budowlanych) stanowiąca 1,1% sprzedaży ogółem. W okresie 12 miesięcy 2012 roku Emitent uzyskał 1.754
tys. zł przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych. W 2012 roku Emitent rozpoczął nowy etap w swojej działalności
– produkcję osprzętów do maszyn budowlanych (wszystkie typy łyżek koparkowych i ładowarkowych).
W 2012 roku marginalną sprzedaż, z udziałem w sprzedaży ogółem poniżej 1%, stanowiła sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu sprzętu oraz pozostałych usług.
2013 rok
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w 2013 roku przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów na poziomie 194.507 tys. zł. Jest to wartość wyższa w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego o 31.526 tys. zł (19,3%), przy następującej strukturze:
– sprzedaż robót budowlanych
- 85,5% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż towarów i materiałów
- 7,9% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż wyprodukowanych konstrukcji stalowych i osprzętów do maszyn - 5,7% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż usług sprzętowych i wynajmu sprzętu
- 0,5% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż pozostałych usług
- 0,3% ogólnej sprzedaży.
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Wykres 4 Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 2013 roku

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów w 2013 roku
Sprzedaż robót
budowlanych

0,33%
0,48%

7,94%
5,74%

Sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu
sprzętu
Sprzedaż
wyprodukowanych
konstrukcji stalowych i
osprzętów do maszyn

85,52%

Sprzedaż pozostałych
usług

Sprzedaż towarów i
materiałów
Źródło: Emitent

W 2013 roku główną działalnością operacyjną Emitenta była działalność polegająca na realizacji robót budowlanych
stanowiąca 85,5% sprzedaży ogółem. W okresie 12 miesięcy 2013 roku Emitent uzyskał 166.334 tys. zł przychodów
ze sprzedaży robót budowlanych, co stanowiło wzrost o 23.004 tys. zł (16,0%) w porównaniu do roku poprzedniego.
Wzrost sprzedaży spowodowany został większą ilością zamówień na roboty budowlane oraz ogólnym wzrostem
popytu na inwestycje.
W 2013 roku drugą co do wielkości pozycją była sprzedaż towarów i materiałów stanowiąca 7,9% sprzedaży ogółem.
W okresie 12 miesięcy 2013 roku Emitent uzyskał 15.448 tys. zł przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, co
stanowiło spadek o 1.588 tys. zł (-9,3%) w porównaniu do roku poprzedniego.
W 2013 roku trzecią co do wielkości pozycją była sprzedaż wyrobów gotowych (konstrukcje stalowe i osprzęt do
maszyn budowlanych) stanowiąca 5,7% sprzedaży ogółem. W okresie 12 miesięcy 2013 roku Emitent uzyskał 11.161
tys. zł przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, co stanowiło wzrost o 9.407 tys. zł (536,4%) w porównaniu do
roku poprzedniego. W 2013 roku Emitent podjął szereg działań mających na celu wyniesienia go w latach następnych
do miana Lidera wśród producentów osprzętów do maszyn budowlanych na rynku europejskim i nie tylko.
W 2013 roku marginalną sprzedaż, z udziałem w sprzedaży ogółem poniżej 1%, stanowiła sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu sprzętu oraz pozostałych usług.
I półrocze 2013 roku
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w I półroczu 2013 roku przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów na poziomie 56.752 tys. zł przy następującej strukturze:
– sprzedaż robót budowlanych
- 80,4% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż towarów i materiałów
- 10,6% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż wyprodukowanych konstrukcji stalowych i osprzętów do maszyn - 8,4% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż pozostałych usług
- 0,3% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż usług sprzętowych i wynajmu sprzętu
- 0,2% ogólnej sprzedaży.
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Wykres 5 Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w I półroczu 2013 roku

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów w I półroczu 2013 roku
Sprzedaż robót
budowlanych

0,33%
10,64%
0,21%

Sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu
sprzętu

8,44%

80,38%

Sprzedaż
wyprodukowanych
konstrukcji stalowych i
osprzętów do maszyn
Sprzedaż pozostałych
usług

Sprzedaż towarów i
materiałów
Źródło: Emitent

W I półroczu 2013 roku główną działalnością operacyjną Emitenta była działalność polegająca na realizacji robót
budowlanych stanowiąca 80,4% sprzedaży ogółem. W okresie 6 miesięcy 2013 roku Emitent uzyskał 45.617 tys. zł
przychodów ze sprzedaży robót budowlanych.
W I półroczu 2013 roku drugą co do wielkości pozycją była sprzedaż towarów i materiałów stanowiąca 10,6%
sprzedaży ogółem. W okresie 6 miesięcy 2013 roku Emitent uzyskał 6.038 tys. zł przychodów ze sprzedaży towarów i
materiałów.
W I półroczu 2013 roku trzecią co do wielkości pozycją była sprzedaż wyrobów gotowych (konstrukcje stalowe i
osprzęt do maszyn budowlanych) stanowiąca 8,4% sprzedaży ogółem. W okresie 6 miesięcy 2013 roku Emitent
uzyskał 4.792 tys. zł przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych. W 2013 roku Emitent podjął szereg działań
mających na celu wyniesienia go w latach następnych do miana Lidera wśród producentów osprzętów do maszyn
budowlanych na rynku europejskim i nie tylko.
W I półroczu 2013 roku marginalną sprzedaż, z udziałem w sprzedaży ogółem poniżej 1%, stanowiła sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu sprzętu oraz pozostałych usług.
I półrocze 2014 roku
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w I półroczu 2014 roku przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów na poziomie 97.765 tys. zł. Jest to wartość wyższa w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego o 41.012 tys. zł (72,3%), przy następującej strukturze:
– sprzedaż robót budowlanych
- 86,9% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż wyprodukowanych konstrukcji stalowych i osprzętów do maszyn - 6,4% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż towarów i materiałów
- 6,3% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż pozostałych usług
- 0,3% ogólnej sprzedaży;
– sprzedaż usług sprzętowych i wynajmu sprzętu
- 0,1% ogólnej sprzedaży.
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Wykres 6 Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w I półroczu 2014 roku

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów w I półroczu 2014 roku
Sprzedaż robót
budowlanych

0,26%
0,14%

6,34%
6,40%

Sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu
sprzętu
Sprzedaż
wyprodukowanych
konstrukcji stalowych i
osprzętów do maszyn

86,86%

Sprzedaż pozostałych
usług

Sprzedaż towarów i
materiałów
Źródło: Emitent

W I półroczu 2014 roku główną działalnością operacyjną Emitenta była działalność polegająca na realizacji robót
budowlanych stanowiąca 86,9% sprzedaży ogółem. W okresie 6 miesięcy 2014 roku Emitent uzyskał 84.917 tys. zł
przychodów ze sprzedaży robót budowlanych, co stanowiło wzrost o 39.299 tys. zł (86,2%) w porównaniu do roku
poprzedniego. Wzrost sprzedaży spowodowany został realizacją dużych zamówień na roboty budowlane w ramach
Generalnego Wykonawstwa oraz ogólnym wzrostem popytu na inwestycje.
W I półroczu 2014 roku drugą co do wielkości pozycją była sprzedaż wyrobów gotowych (konstrukcje stalowe i
osprzęt do maszyn budowlanych) stanowiąca 6,4% sprzedaży ogółem. W okresie 6 miesięcy 2014 roku Emitent
uzyskał 6.258 tys. zł przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, co stanowiło wzrost o 1.465 tys. zł (30,6%) w
porównaniu do roku poprzedniego.
W I półroczu 2014 roku trzecią co do wielkości pozycją była sprzedaż towarów i materiałów stanowiąca 6,3%
sprzedaży ogółem. W okresie 6 miesięcy 2014 roku Emitent uzyskał 6.196 tys. zł przychodów ze sprzedaży towarów i
materiałów, co stanowiło wzrost o 158 tys. zł (2,6%) w porównaniu do roku poprzedniego.
W I półroczu 2014 roku marginalną sprzedaż, z udziałem w sprzedaży ogółem poniżej 1%, stanowiła sprzedaż usług
sprzętowych i wynajmu sprzętu oraz pozostałych usług.

VI.1.2 Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone
W maju 2012 roku Emitent rozpoczął nowy etap w swojej działalności – produkcję osprzętów do maszyn budowlanych
(wszystkie typy łyżek koparkowych i ładowarkowych). Większość tej produkcji przeznaczona jest na rynek
zagraniczny, m.in. do takich krajów jak: Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja i Anglia. Na rynku krajowym odbiorcami
są głównie dealerzy maszyn budowlanych, m.in. Caterpillar, VOLVO, Komatsu, JCB oraz klienci indywidualni. Wysoka
jakość łyżek produkowanych przez Emitenta, uznanie wśród klientów i zwiększająca się ilość zamówień przyczyniła
się do podjęcia decyzji o rozbudowie hali produkcyjnej i zwiększeniu zaplecza sprzętowego w 2013 roku. Głównymi
atutami Emitenta są posiadane normy jakościowe PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz EN 1090-2 dające możliwość
zdobywania nowych rynków zbytu zarówno w dziale produkcji osprzętów do maszyn budowlanych, jak i również
konstrukcji stalowych.

VI.2 GŁÓWNE RYNKI ZBYTU EMITENTA
VI.2.1 Opis głównych rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność, wraz z podziałem
na rodzaje działalności i rynki geograficzne
VI.2.1.1

Geograficzne rynki zbytu Emitenta

Tabela 14 Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 01.01.2014-30.06.2014, 01.01.2013-30.06.2013, 01.01.2013–
31.12.2013, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2011-31.12.2011
Wyszczególnienie
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż eksportowa
RAZEM
Źródło: Emitent

I-VI 2014
tys. zł
%
93 065
95,2%
4 700
4,8%
97 765 100,0%

I-VI 2013
I-XII 2013
I-XII 2012
I-XII 2011
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
52 983
93,4% 186 014
95,6% 161 730
99,2% 179 356 100,0%
3 769
6,6%
8 493
4,4%
1 250
0,8%
0
0,0%
56 752 100,0% 194 507 100,0% 162 980 100,0% 179 356 100,0%
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2011 rok
W roku 2011 udział sprzedaży Emitenta na rynek krajowy wynosił 100,0%.
2012 rok
W roku 2012 udział sprzedaży Emitenta na rynek krajowy wynosił 99,2%, natomiast udział sprzedaży na rynki
zagraniczne wynosił 0,8%.
W 2012 roku Emitent rozpoczął produkcję osprzętów do maszyn budowlanych (wszystkie typy łyżek koparkowych i
ładowarkowych). Większość tej produkcji przeznaczona jest na rynek zagraniczny, m.in. do takich krajów jak:
Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja i Anglia.
2013 rok
W roku 2013 udział sprzedaży Emitenta na rynek krajowy wynosił 95,6%, natomiast udział sprzedaży na rynki
zagraniczne wynosił 4,4%.
W 2012 roku Emitent rozpoczął produkcję osprzętów do maszyn budowlanych (wszystkie typy łyżek koparkowych i
ładowarkowych). Większość tej produkcji przeznaczona jest na rynek zagraniczny, m.in. do takich krajów jak:
Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja i Anglia.
I półrocze 2013 roku
W I półroczu 2013 udział sprzedaży Emitenta na rynek krajowy wynosił 93,4%, natomiast udział sprzedaży na rynki
zagraniczne wynosił 6,6%.
W 2012 roku Emitent rozpoczął produkcję osprzętów do maszyn budowlanych (wszystkie typy łyżek koparkowych i
ładowarkowych). Większość tej produkcji przeznaczona jest na rynek zagraniczny, m.in. do takich krajów jak:
Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja i Anglia.
I półrocze 2014 roku
W I półroczu 2013 udział sprzedaży Emitenta na rynek krajowy wynosił 95,2%, natomiast udział sprzedaży na rynki
zagraniczne wynosił 4,8%.
W 2012 roku Emitent rozpoczął produkcję osprzętów do maszyn budowlanych (wszystkie typy łyżek koparkowych i
ładowarkowych). Większość tej produkcji przeznaczona jest na rynek zagraniczny, m.in. do takich krajów jak:
Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja i Anglia.”

VI.2.1.2

Główni odbiorcy Emitenta

Świadczone przez Emitenta usługi z zakresu robót budowlanych oraz zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości
na własny rachunek – podstawowy przedmiot działalności Emitenta - skierowane są zarówno do firm jak i
indywidualnych odbiorców.
2011 rok
W roku 2011 największe obroty Emitent osiągnął z firmą ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
w Olkuszu – 56 mln złotych (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo), co stanowiło 24% ogółu sprzedaży
Emitenta. Do największych odbiorców wyrobów Emitenta, poza w/w firmą, w roku 2011 należały firmy:
– Gmina Miejska Tczew (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 10%;
– CENTRUM REHABILITACYJNO LECZNICZE MEDPHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Wieś Rzeczna
(działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 7%;
– GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 5%.
2012 rok
W roku 2012 największe obroty Emitent osiągnął z firmą Biuro Prawno-Finansowe INWESTOR Bartłomiej Paczóski z
siedzibą w Biała Podlaska - 35 mln złotych (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo), co stanowiło 21% ogółu
sprzedaży Emitenta. Do największych odbiorców wyrobów Emitenta, poza w/w firmą, w roku 2012 należały firmy:
– ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (działalność Emitenta: generalne
wykonawstwo) - 14%;
– WARSAW PLAZA HOTEL Sp. z o. o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo)
- 9%;
– GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 8%.
2013 rok
W roku 2013 największe obroty Emitent osiągnął z firmą Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. – 34 mln złotych (działalność
Emitenta: generalne wykonawstwo), co stanowiło 17% ogółu sprzedaży Emitenta. Do największych odbiorców
wyrobów Emitenta, poza w/w firmą, w roku 2013 należały firmy:
– PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność Emitenta: generalne
wykonawstwo) - 13%;
– WARSAW PLAZA HOTEL Sp. z o. o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo)
- 7%;
– EFFECT GLASS S.A. z siedzibą w Kielcach (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 7%.

71

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

I półrocze 2013
W okresie 6 miesięcy 2013 roku największe obroty Emitent osiągnął z firmą Warsaw Plaza Hotel Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie - 8 mln złotych (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo), co stanowiło 14% ogółu sprzedaży
Emitenta. Do największych odbiorców wyrobów Emitenta, poza w/w firmą, w okresie 6 miesięcy 2013 roku należały
firmy:
– EFFECT GLASS S.A. z siedzibą w Kielcach (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 12%;
– Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 10%;
– CUBE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo) - 5%.
I półrocze 2014
W okresie 6 miesięcy 2014 roku największe obroty Emitent osiągnął z firmą 7R LOGISTIC S.A. z siedzibą w Krakowie
- 25 mln złotych (działalność Emitenta: generalne wykonawstwo), co stanowiło 26% ogółu sprzedaży Emitenta. Do
największych odbiorców wyrobów Emitenta, poza w/w firmą, w okresie 6 miesięcy 2014 roku należały firmy:
– PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność Emitenta: generalne
wykonawstwo) - 17%;
– Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (działalność Emitenta: generalne
wykonawstwo) - 9%;
–
INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (działalność Emitenta: generalne
wykonawstwo) - 7%.

VI.2.2 Otoczenie rynkowe - rynek usług budowlanych
Opinia Zarządu Emitenta na temat trendów panujących na rynku budowlanym jest zbieżna z opiniami wyrażonymi w
artykułach i informacjach zamieszczonych w poniższym opisie (punkty VI.2.2.1-VI.2.2.5).
VI.2.2.1

6

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2014 roku

Kształtowanie się dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach
stałych) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 15 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy we wrześniu 2014 roku
I-IX a)

IX
Wyszczególnienie

Ogółem

miesiąc
analogiczny okres ub.
poprzedni
roku = 100
= 100
Przedsiębiorstwa przemysłowe
116,5
104,2
103,4
Przedsiębiorstwa budowlane
119,8
105,6
105,5

IX
przeciętna
miesięczna
2010 = 100
122,4

Ogółem
124,3
Źródło: publikacja GUS
a)
Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w kwietniu oraz meldunkowych – we wrześniu.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze
inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących
powyżej 9 osób, była we wrześniu br. o 5,6% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 4,8% we wrześniu ub. roku) i
o 19,8% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym
produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 3,8% wyższym niż we wrześniu ub. roku i o 2,0%
wyższym w porównaniu z sierpniem br.
Wyższa niż we wrześniu ub. roku była produkcja zrealizowana:
– w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o
14,1%;
– w podmiotach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 10,5%.
Spadek produkcji w porównaniu z ub. rokiem odnotowały przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotach związanych
z budową budynków – o 7,1%.
W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja budowlano-montażowa była o 5,5% wyższa niż w analogicznym okresie ub.
roku, kiedy notowano spadek o 15,6%.

6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Informacje bieżące – „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we
wrześniu 2014r.” (dane obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób)
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Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem
2010 r. ilustruje poniższy wykres:
Wykres 7 Dynamika produkcji budowlano-montażowej w ciągu lat 2010 - wrzesień 2014

Źródło: publikacja GUS

VI.2.2.2

7

Koniunktura gospodarcza w budownictwie w październiku 2014 roku

W październiku br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 11. Poprawę
koniunktury sygnalizowało 11% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich
sytuacja nie ulega zmianie.
Wykres 8 Ogólny klimat koniunktury w budownictwie

Źródło: publikacja GUS

W październiku br. jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa oceniały
koniunkturę
niekorzystnie.
Najbardziej
negatywne
opinie
formułowały
podmioty
z
województwa
zachodniopomorskiego. Optymistyczne diagnozy zgłaszały jedynie jednostki z województwa podlaskiego.

7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Informacje bieżące - „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w
październiku 2014r.”
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Wykres 9 Ogólny klimat koniunktury w budownictwie według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)

Źródło: publikacja GUS

Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a także przewidywania
dotyczące sytuacji finansowej były w październiku bardziej niekorzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Utrzymują
się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane
roboty budowlano-montażowe. Planowane redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od prognozowanych w
ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego we wrześniu spadku cen robót
budowlano-montażowych.
Spośród badanych podmiotów 21% (przed rokiem 20%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za
granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlanomontażowe na rynkach zagranicznych, bardziej znaczącego niż oczekiwali w ubiegłym miesiącu.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtował się w
październiku na poziomie 3,8% (przed rokiem 2,9%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa
zgłaszające bariery związane są z:
– kosztami zatrudnienia (63% w październiku br., 61% w analogicznym miesiącu ub. r.);
– konkurencją na rynku (57% w październiku br., 58% przed rokiem).
W porównaniu z październikiem 2013 r. najbardziej spadło znaczenie barier związanych z:
– niedostatecznym popytem (z 41% do 32%);
– niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 47% do 39%).
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Wykres 10 Bariery działalności budowlano-montażowej

Źródło: publikacja GUS

W październiku br. przedsiębiorcy zgłaszali wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 79% (76% w
analogicznym miesiącu ub. r.).
W październiku 15% przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniało swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w
stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 74% jako wystarczające, a 11% jako zbyt
małe (przed rokiem odpowiednio: 20%, 68%, 12%).
8

VI.2.2.3 Obecny stan budownictwa w Polsce
Sytuacja ogólna w budownictwie
Zgodnie z publikacją GUS, produkcja budowlano-montażowa (obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i
remontowym) zrealizowana w 2013 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane (łącznie z szacunkowymi
danymi dla przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących do 9 osób) była o 10,3 % niższa niż w 2012 r. (w 2012
r. spadek o 6,3%). Produkcja zrealizowana przez jednostki sektora prywatnego była o 10,2% niższa niż w 2012 r., a
jej udział w ogólnej produkcji budowlano-montażowej wyniósł 99,0% (przed rokiem spadek o 6,4%, udział 98,9%).
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w sektorze publicznym obniżył się o 17,8% (przed rokiem
wzrost o 6,8%).
W dziale związanym ze wznoszeniem budynków przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności są
roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (realizujące 92,6% produkcji tego działu,
wobec 93,2% przed rokiem), odnotowały spadek produkcji o 17,3% (w 2012 r. spadek o 9,5%).
W dziale związanym z robotami realizowanymi na obiektach inżynierii lądowej i wodnej, w jednostkach wykonujących
głównie roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych spadek sprzedaży wyniósł 12,1% (w 2012 r. spadek o
11,6%), w jednostkach specjalizujących się w wykonywaniu robót związanych z budową pozostałych obiektów
inżynierii lądowej i wodnej - 1,6% (wobec spadku o 0,5% w 2012 r.), natomiast niewielki wzrost odnotowano w
podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych - o 0,9% (wobec spadku o 1,2% w 2012 r.).
Spośród przedsiębiorstw działu związanego z wykonywaniem specjalistycznych robót budowlanych spadek produkcji
wystąpił we wszystkich grupach działalności, przy czym w podmiotach wykonujących głównie:
– rozbiórki i przygotowanie terenu pod budowę - o 22,2% (w 2012 r. spadek o 1,4%);
– pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - o 10,0% (w 2012 r. spadek o 11,0%);
– roboty budowlane wykończeniowe - o 1,4% (w 2012 r. wzrost o 13,3%);
– instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i pozostałe instalacje budowlane - o 0,1% (w 2012 r. wzrost o 0,6%).
8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wydział Budownictwa w Departamencie Produkcji - „Budownictwo – wyniki działalności w
2013r.”, lipiec 2014r.; Główny Urząd Statystyczny - „Budownictwo mieszkaniowe. I-IV kwartał 2013 r.”; Główny Urząd Statystyczny „Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2014 r.”; Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny - „Informacja o cenach mieszkań i
sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2014 r.”, wrzesień 2014 r.
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W 2013 r., w porównaniu z 2012 r., nastąpiły istotne zmiany w strukturze obiektowej produkcji budowlano-montażowej
zrealizowanej przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Nastąpił wzrost udziału budynków - o 3,5
p. proc., tj. z 43,4% do 46,9%, kosztem obiektów inżynierii lądowej i wodnej, przy czym dotyczył on wzrostu udziału
robót zrealizowanych przy budowie budynków niemieszkalnych - o 3,8 p. proc. (do 33,6%) w zakresie budynków
handlowo-usługowych, przemysłowych i magazynowych, budynków pozostałych, budynków hoteli i zakwaterowania
turystycznego, budynków transportu i łączności oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków
edukacyjnych, opieki medycznej i kultury fizycznej, zmniejszył się natomiast udział budynków biurowych.
Nastąpił spadek udziału budynków mieszkalnych - o 0,3 p. proc. (do 13,3%) i dotyczył budynków o dwóch
mieszkaniach i wielomieszkaniowych, przy nieznacznym wzroście udziału budynków zbiorowego zamieszkania i
budynków jednomieszkaniowych.
Spadek udziału sprzedaży produkcji budowlano-montażowej związanej z realizacją obiektów inżynierii lądowej i
wodnej z 56,6% do 53,1% wynikał głównie ze spadku udziału robót dotyczących autostrad, dróg ekspresowych, ulic i
dróg pozostałych, mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść naziemnych i podziemnych. Zmniejszenie udziału
produkcji zrealizowanej na innych obiektach inżynierii lądowej i wodnej miało mniejszą skalę. Wzrost udziału produkcji
odnotowano głównie w zakresie budowy dróg szynowych, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych, rurociągów i
linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych oraz kompleksowych budowli na terenach
przemysłowych.
Rynek mieszkaniowy
W 2013 roku oddano do użytkowania 145.388 mieszkań, tj. o 7.516 mieszkań (o 4,9%) mniej niż w 2012 roku.
Spadek liczby mieszkań, w stosunku do 2012 roku, odnotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub
wynajem ― o 6.987 mieszkań, spółdzielczym ― o 687 mieszkań, komunalnym ― o 159 mieszkań oraz zakładowym
― o 97 mieszkań. Więcej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie indywidualnym ― o 252 mieszkania oraz
społecznym czynszowym ― o 162 mieszkania.
W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania, w porównaniu z 2012 rokiem, zwiększył się udział mieszkań
realizowanych w budownictwie indywidualnym (o 3,0 p. proc.) oraz społecznym czynszowym (o 0,2 p. proc.),
natomiast zmniejszył się udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem (o 2,7 p. proc.),
spółdzielczego (o 0,3 p. proc.) oraz komunalnego i zakładowego (po 0,1 p. proc.).
Wykres 11 Udział poszczególnych form budownictwa w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania

Źródło: publikacja GUS
2

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w 2013 roku wyniosła 104,5m i była o
2
2,1m większa w stosunku do 2012 roku. W 2013 roku przekazano do użytkowania 75.574 nowe budynki mieszkalne
3
o łącznej kubaturze 70.988,0 dam .
3

Inwestorzy indywidualni zrealizowali 70.564 nowe budynki o przeciętnej kubaturze 724,6m . Ich udział w ogólnej
liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 93,4%, a w ogólnej kubaturze 72,0%.
Poza budownictwem indywidualnym w 2013 roku wybudowano 5.010 nowych budynków mieszkalnych o przeciętnej
3
kubaturze 3.963,6m . Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł
6,6%, a w ogólnej kubaturze ― 28,0%.
W 2013 roku rozpoczęto budowę 127.392 mieszkań, tj. o 14.406 mieszkań (o 10,2%) mniej niż w 2012 roku. Mniej
mieszkań rozpoczęto w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem ― 51.324 mieszkania (wobec 57.398
mieszkań), indywidualnym ― 72.694 mieszkania (wobec 79.687 mieszkań), społecznym czynszowym ― 434
mieszkania (wobec 1.401 mieszkań) oraz spółdzielczym ― 1.389 mieszkań (wobec 2.059 mieszkań). Więcej
mieszkań rozpoczęto w budownictwie komunalnym ― 1.237 mieszkań (wobec 939 mieszkań w 2012 r.), natomiast w
budownictwie zakładowym, zarówno w 2012 jak i 2013 roku rozpoczęto budowę 314 mieszkań.
76

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny
Wykres 12 Zmiany w liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto w poszczególnych województwach

Źródło: publikacja GUS

Szacuje się, że w końcu grudnia 2013 roku w budowie było 694,7 tys. mieszkań, tj. o 2,5% mniej niż w końcu
grudnia 2012 roku.
W 2013 roku wydano pozwolenia na budowę 138.837 mieszkań, przy czym 131.493 mieszkania zrealizowane będą w
71.938 nowych budynkach mieszkalnych, na których budowę wydano 67.175 pozwoleń (wobec 156.452 mieszkań w
2012 r.). Wśród nich 64.873 pozwolenia wydano inwestorom indywidualnym na budowę 72.228 mieszkań w 67.214
nowych budynkach mieszkalnych (wobec 81.345 mieszkań w 2012 r.). Ponadto, przewiduje się realizację 7.344
mieszkań w nowych budynkach niemieszkalnych i zbiorowego zamieszkania oraz w wyniku rozbudowy budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych a także przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych.
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-wrzesień 2014 roku oddano do użytkowania 100.138 mieszkań, tj. o
1,9% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku i o 4,5% mniej niż odpowiednio w 2012 r.
W okresie dziewięciu miesięcy 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 120.254 mieszkań, tj. o 14,8% więcej niż w
analogicznym okresie 2013 r. (kiedy notowano spadek o 18,1%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę
rozpoczęto – do 114.569, tj. o 17,0%, wobec spadku przed rokiem o 16,2%.
Największy udział (55,4%) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy
w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. oddali do użytkowania 55.525 mieszkań, tj. o 6,4% mniej niż przed rokiem. W tej
grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na
budowę – do 58.937 mieszkań, tj. o 0,9% (wobec spadku przed rokiem o 14,2%), natomiast wzrosła liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto – do 61.105 mieszkań, tj. o 3,7% (w ubiegłym roku spadek o 11,7%).
Deweloperzy w okresie dziewięciu miesięcy 2014 r. oddali 39.130 mieszkań (co stanowiło 39,1% ogólnej liczby
mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 4,1% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Inwestorzy budujący na
sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 58.673 mieszkań, tj. o 41,7% więcej niż przed rokiem (kiedy
notowano spadek o 24,2%). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 50.759
mieszkań, tj. o 39,5% (wobec spadku przed rokiem o 21,1%).
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dziewięciu miesięcy 2014 r. oddały do użytkowania 2.576 mieszkań, tj. o 3,1%
mniej niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 792 mieszkań, tj. o 19,8%
(wobec spadku przed rokiem o 44,3%). Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia do 965 mieszkań, tj. o 6,3% (wobec spadku przed rokiem o 37,6%).
Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu
dziewięciu miesięcy 2014 r. łącznie 2.907 mieszkań, tj. o 14,8% więcej niż w 2013 r., z tego w budownictwie
komunalnym 1.420 mieszkań wobec 1.247 przed rokiem, w społecznym czynszowym 1.198 mieszkania wobec 1.096
przed rokiem, a w zakładowym - 289 mieszkań wobec 189 w analogicznym okresie 2013 roku. Wzrosła liczba
mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 1.913, tj. o 17,4%, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę
wydano pozwolenia – do 1.679, tj. o 43,9%.
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Tabela 16 Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2014

Źródło: publikacja GUS
b) zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.

W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w siedmiu
województwach, w tym największy: w województwie dolnośląskim – o 21,3%, pomorskim – o 20,3% i lubelskim – o
11,8%. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w ośmiu województwach, w tym największy w:
świętokrzyskim – o 41,5%, mazowieckim – o 11,1% i podkarpackim – o 7,0%, a w województwie małopolskim liczba
zrealizowanych mieszkań utrzymała się na tym samym poziomie co przed rokiem.
W okresie dziewięciu miesięcy 2014 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano
w dziesięciu województwach, w tym największy: w lubuskim – o 52,9%, mazowieckim – o 42,7% i pomorskim – o
37,1%. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w sześciu województwach, w tym największy: w
województwie świętokrzyskim – o 19,5%, małopolskim – o 15,8% i podlaskim – o 10,6%.
Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. odnotowano w trzynastu
województwach, w tym największy: w wielkopolskim – o 63,3%, lubuskim – o 45,2% i mazowieckim – o 34,2%.
Spadek liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano w województwie świętokrzyskim i zachodniopomorskim – po 6,9%
oraz małopolskim – o 7,0%.
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Wykres 13 Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-IX 2014 według województw

Źródło: publikacja GUS

Analiza sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w II kwartale 2014 roku prowadzi do następujących wniosków:
– Sektor nieruchomości mieszkaniowych pozostawał zrównoważony i brak było symptomów narastania napięć.
– Na rynku nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza biurowych i handlowo-usługowych, obserwowano narastającą
nierównowagę pomiędzy popytem na przestrzeń a podażą wynikająca z realizacji nowych projektów
inwestycyjnych. Skutkowało to rosnącymi pustostanami.
– Ceny transakcyjne m kw. mieszkań na rynkach pierwotnych i wtórnych 7 największych miast były stabilne. We
wszystkich miastach ceny na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym. Czynsze najmu pozostają
stabilne we wszystkich miastach.
– Wskaźnik produkcji budowlanej (suma krocząca za kolejne cztery kwartały liczby mieszkań, których produkcja
jest w toku) wzrósł w omawianym okresie. Wpływ na to miał głównie wzrost liczby noworozpoczynanych
inwestycji (więcej o 2,6 tys. względem takiego samego okresu roku poprzedniego), zwłaszcza deweloperskich w
największych miastach, przy stabilnej liczbie mieszkań oddanych. Obserwowana sprzedaż kontraktów
mieszkaniowych po wcześniejszych wzrostach ustabilizowała się na wysokim poziomie, dyskontując obniżki stóp
procentowych kredytów mieszkaniowych. W konsekwencji wprowadzenia zwiększonej liczby nowych inwestycji,
na największych rynkach obserwowano wzrost liczby nie sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań. Liczba
wydanych pozwoleń na budowę mieszkań również zwiększyła się.
– Szacowana rentowność deweloperskich projektów mieszkaniowych jest cały czas wysoka i wynosi co najmniej
20%. Deweloperzy utrzymują ceny mieszkań na niezmienionym poziomie, co przy niskich, spadających cenach
czynników produkcji zapewnia im wysokie stopy zwrotu. Deweloperzy dobrze dopasowują ofertę do struktury
popytu, tzn. mają w ofercie mieszkania małe, poniżej 50 m kw., które są poszukiwane przez nabywców.
Zagrożeniem dla wysokiej rentowności projektów deweloperskich jest konkurencja sprzedawanych mieszkań z
istniejącego zasobu (rynku wtórnego), gdzie ceny cały czas nieznacznie spadają i obecnie we wszystkich
miastach są niższe niż na rynku pierwotnym. Drugi czynnik ryzyka to rosnąca liczba noworozpoczynanych
projektów, co może także oddziaływać w kierunku obniżek cen.
– Sytuacja finansowa badanych firm deweloperskich nie budzi zastrzeżeń, co potwierdza relatywnie niska liczba
bankructw, jak na rodzaj działalności gospodarczej obciążonej wysokim ryzykiem działalności.
– Nominalne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest historycznie niskie co skutkuje wysoką dostępnością
kredytu. Dostępność kredytu w II kwartale była stabilna wskutek braku istotnych zmian cen mieszkań, polityki
kredytowej banków, w tym oprocentowania kredytów, przy stabilnych nominalnych wynagrodzeniach w sektorze
przedsiębiorstw w porównaniu z I kwartałem 2014 r.
– Liczba nowych umów na kredyty mieszkaniowe zwiększyła się nieco, jednak akcja kredytowa mierzona
faktycznymi wypłatami kredytów utrzymuje się na stabilnym poziomie - zarówno w skali całego kraju, jak też na
największych rynkach.
– Na rynku nieruchomości komercyjnych można zauważyć powolny spadek wartości nieruchomości, co jest
odzwierciedlane w spadających wycenach udziałów w funduszach inwestycji zamkniętych inwestujących w
nieruchomości komercyjne w Polsce.
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VI.2.2.4

Tendencje na rynku mieszkaniowym w Trójmieście

9

Istotne konsekwencje dla lokalnych rynków nieruchomości mają procesy demograficzne. W 2013 r. zarówno w
Gdańsku, w Gdyni, jak i w Sopocie pogorszyły się podstawowe wskaźniki demograficzne (utrzymał się spadek liczby
zawieranych małżeństw i ujemny przyrost naturalny). Postępuje proces starzenia się ludności: utrzymujący się od lat
wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym zmniejszaniu się udziału ludzi młodych.
Prognozowane jest znaczne pogorszenie się współczynników obciążenia demograficznego w Trójmieście, mimo, że
województwo pomorskie ma ludność młodszą niż inne regiony Polski. Na sytuację gospodarstw domowych
negatywny wpływ ma utrzymujący się od 2008 r. wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego, mimo że udział ludności
bezrobotnej wśród osób w wieku produkcyjnym jest niższy niż w skali kraju. Zmniejsza się, ale nadal pozostaje na
wysokim poziomie, bezrobocie wśród ludności do 34 roku życia, potencjalnych klientów kredytów hipotecznych.
Podobnie jak w całym kraju i w województwie pomorskim, również w Trójmieście zwiększyła się wartość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzeń oraz utrzymanie się tendencji spadkowej cen mieszkań
przełożyły się na dalszą poprawę dostępności mieszkania. Korzystnie kształtuje się także wskaźnik dostępności
złotowego kredytu mieszkaniowego wyrażony jako krotność miesięcznego wynagrodzenia na danym rynku z
uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i parametrów kredytu. Mimo poprawy dostępności kredytowej w 2013
r. wolumen zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych w Gdańsku i w Gdyni był niższy w porównaniu
z rokiem poprzednim.
W Trójmieście dominuje grupa lokalnych firm deweloperskich o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej marce. W
ostatnich latach przybyło firm spoza Trójmiasta, które realizują pojedyncze inwestycje mieszkaniowe. Liczba
pozostałych podmiotów związanych z rynkiem mieszkaniowym utrzymuje się na poziomie notowanym przed rokiem.
Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego po 2000 r. przełożył się na systematyczny wzrost liczby wspólnot
mieszkaniowych. Od załamania koniunktury na światowych rynkach finansowych w 2009 r. odnotowano zmniejszenie
liczby rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Ograniczenie budownictwa mieszkaniowego w większym stopniu
dotyczyło Gdyni niż Gdańska. W 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno w Gdańsku, w Gdyni, jak i w
Sopocie oddano mniej mieszkań do użytkowania oraz zmniejszył się wskaźnik liczby mieszkań oddanych na 1000
mieszkańców.
Na trójmiejskim pierwotnym rynku mieszkaniowym można mówić o dopasowaniu struktury mieszkań znajdujących się
w ofercie do możliwości nabywczych rynku. Głównie w Gdańsku wraz z systematycznym wzrostem sprzedaży
mniejszych mieszkań – (do 50 m kw.) systematycznie zwiększa się podaż mieszkań w tym przedziale. Preferowane
są lokale o wysokim stopniu efektywności wykorzystania powierzchni użytkowej tj. stosunkowo duża liczba pokoi na
niewielkim metrażu. Na rynku pierwotnym utrzymuje się wzrost sprzedaży mieszkań dwu i trzypokojowych o
powierzchni od 40 do 60 m kw. W badanej próbie mieszkań na tym rynku w I kwartale 2014 r. do współfinansowania
zakupu kredytem subwencjonowanym programem MDM kwalifikowało się ok. 40% mieszkań, w Gdyni ponad 20%, w
Pruszczu Gdańskim prawie 100%, natomiast w Sopocie z uwagi na wysokie ceny nie odnotowano lokali
kwalifikujących się do programu. Nabywcy posiadający gotówkę, coraz częściej poszukują lokali większych, tj. od 60
do 80 m kw.
VI.2.2.5

Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce

10

Według raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce 2014 – Analiza regionalna.
Prognozy rozwoju na lata 2014-2016”, najbliższe lata w branży budowlanej ponownie będą zdominowane przez
inwestycje infrastrukturalne, w których Polska ma nadal spore zaległości. W przypadku wszystkich województw
poprawa stanu dróg i szlaków kolejowych znajduje się w czołówce listy projektów inwestycyjnych.
Większość nadchodzących inwestycji drogowych będzie skoncentrowana pod kątem lepszego skomunikowania
największych miast - Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Lublina. Plan zakłada spięcie przede
wszystkim głównych metropolii, pomijając trasy regionalne. Najbardziej przebudowywanym regionem pod względem
nowych inwestycji będzie Mazowsze, któremu tempo nadawać będą inwestycje skoncentrowane wokół Warszawy.
Pozostałe regiony nie będą miały aż tak rozbudowanych nakładów na infrastrukturę transportową, ale nie zostaną one
pozostawione bez spektakularnych realizacji. W południowej części kraju doskonale radzą sobie trzy ośrodki miejskie
- Wrocław, Katowice i Kraków, a coraz częściej do grupy tej dopisywany jest także rozwijający się na wschodzie
Polski Rzeszów. Północna część kraju skupi sporą część swoich wysiłków na infrastrukturze portowej, bowiem
budownictwo hydrotechniczne w kolejnej perspektywie unijnej uzyska znacznie większe dofinansowanie. Największą
inwestycją jest terminal LNG w Świnoujściu, który mimo że jeszcze w fazie realizacyjnej, będzie najprawdopodobniej
dalej rozbudowywany. W Gdańsku z kolei kluczową inwestycją będzie budowa morskiego terminala kontenerowego
DCT 2. Poprawiane mają być także nabrzeża portowe w poszczególnych ośrodkach morskich.
Liczba czynników, które będą na różne sposoby stymulować stan koniunktury krajowego rynku mieszkaniowego jest
długa. Bardzo trudno jest jednak przewidzieć, który z nich zaważy najbardziej na kondycji rynku mieszkaniowego. Ta
jednak, zdaniem ekspertów, powinna mieć się za rok znacznie lepiej.
– Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych było uruchomienie w
styczniu 2014 roku nowego programu dopłat Mieszkanie dla Młodych. Ustawowo uprawnieni beneficjenci MDM-u
mogą uzyskać dopłatę do nabywanego od dewelopera mieszkania w wysokości od 10 do 20 proc. wartości
odtworzeniowej lokalu.
9

Źródło: na podstawie: Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny we współpracy z Oddziałami Okręgowymi - „Raport o sytuacji
na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.”, wrzesień 2014 r.
10
Źródło: na podstawie: Raport firmy badawczej PMR - „Sektor budowlany w Polsce 2014 – Analiza regionalna. Prognozy rozwoju
na lata 2014-2016”; http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/ - „Jaki będzie rynek mieszkaniowy 2014?”; http://pieniadze.gazeta.pl/
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Zakończenie w 2012 roku programu „Rodziny na Swoim”, a następnie pozostawienie rynku bez państwowego
wsparcia do końca 2013 roku miało być jednym z czynników zagrażających wręcz załamaniem krajowego rynku
mieszkaniowego. Na szczęście sytuacja taka nie wystąpiła, mało tego, jeszcze przed upływem połowy 2013 roku
pojawiły się pierwsze symptomy koniunkturalnego ożywienia, przynajmniej w segmencie pierwotnym rynku
nieruchomości. Jak pokazał rok 2013 deweloperzy zupełnie dobrze radzą sobie w środowisku gospodarczym
pozbawionym rządowego wsparcia dla nabywających mieszkania. Tak samo jak rynek nie odczuł braku
państwowego programu subsydiującego popyt w 2013r., tak też jego ponowne uruchomienie od stycznia 2014 r.
nie wywoła z pewnością nieruchomościowego boomu. Zadecydują tu ograniczenia cenowe wynikające z
ustawowych limitów, a co za tym idzie ograniczona podaż mieszkań kwalifikujących się do sprzedaży w ramach
MDM-u.
Państwowa dotacja w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będzie stanowiła substytut wkładu własnego na
zakup mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym. W 2014 roku, jak przewiduje rekomendacja S, nie będą
już dostępne kredyty mieszkaniowe na 100% wartości nieruchomości. Obowiązek 5-procentowego wkładu
własnego w 2014 roku będzie, przynajmniej teoretycznie – w przeciwieństwie do MDM – czynnikiem w jakimś
stopniu ograniczającym popyt w tej jego części, która nie będzie uprawniona do uczestnictwa w rządowym
programie subsydiującym zakupy mieszkań. Z drugiej strony perspektywa stopniowego podnoszenia udziału
własnego w kredycie hipotecznym w kolejnych latach, aż do 20 proc. za 3 lata, może stać się w roku 2014
czynnikiem mobilizującym popyt na mieszkania nabywane zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
Elementem pozytywnie stymulującym popyt mieszkaniowy w 2014 roku będzie, podobnie jak w roku 2013,
polityka NBP, która przewiduje utrzymanie stóp procentowych na obecnym, rekordowo niskim poziomie nawet do
jesieni 2014 roku. Nie mniej ważna wydaje się realizacja prognoz ożywienia gospodarczego, przewidująca wzrost
krajowego PKB, ale co najbardziej istotne dla rynku mieszkaniowego – spadek wskaźników bezrobocia.
Początek drugiego kwartału 2014 roku zbiegł się z drugą rocznicą wejścia w życie ustawy deweloperskiej. Wg
danych firmy REAS pod koniec 2013 roku tylko 12 proc. inwestycji deweloperskich posiadała wymagany przez
ustawę rachunek powierniczy. To oznacza, że nie więcej niż 12 proc. bieżących inwestycji deweloperskich
zostało rozpoczętych po dacie wejścia w życie nowych przepisów. W 2014 roku okaże się, czy ustawa
deweloperska nie jest czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na aktywność inwestycyjną deweloperów w stopniu
zdecydowanie wyższym od dotąd przewidywanego, który może doprowadzić do utrwalenia tendencji spadkowej
nowych inwestycji, a w średniej perspektywie do zakłócenia relacji podażowo-popytowych na pierwotnym rynku
mieszkaniowym.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem cyklicznego ożywienia na
polskim rynku mieszkaniowym po sześciu latach hamowania koniunktury, w związku z czym jej stan na koniec
2014 roku powinien prezentować się znacznie korzystniej niż obecnie. Zagrożeniem spełnienia tej optymistycznej
prognozy mogą być przede wszystkim czynniki zewnętrzne, np. kolejne załamanie globalnej koniunktury
gospodarczej w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych.

Wiele wskazuje na to, że rok 2014 będzie okresem stabilizacji cen na rynku mieszkaniowym. Ubytki popytu
spowodowane rekomendacją S powinny zostać w dużej mierze uzupełnione przez osoby z zapasem gotówki w
portfelu, którym wystarczy skromna pomoc finansowania bankowego lub wręcz jej brak. O popyt ze strony inwestorów
raczej nie powinniśmy się obawiać, bo nieruchomości jako materialne i namacalne aktywa nie będą tracić na
popularności, a relatywnie wysoka rentowność najmu będzie zapewne dodatkowym czynnikiem wpływającym na
decyzje inwestycyjne. Nie bez znaczenia będzie też koniunktura gospodarcza. Ekonomiści HSBC szacują, że PKB
Polski wzrośnie o 3,1 proc. w 2014 r., a w 2015 - o 3,4 proc. Wcześniej prognoza na 2014 rok wynosiła 3,4 proc., a na
2015 rok 3,6 proc. HSBC prognozuje, że w 2016 roku wzrost ma wynosić 3,7 proc. Obniżkę prognoz na lata 20142015 ekonomiści HSBC tłumaczą tym, że perspektywa zamknięcia luki produkcji, sprowadzenia inflacji do
wyznaczonego celu i normalizacji stóp procentowych jest obecnie dłuższa niż wydawało się jeszcze kilka miesięcy
temu. Zagrożeniem na przyszły rok jest możliwość większego spowolnienia wzrostu gospodarki przez
zahamowanie eksportu. Inwestycje mają jednak rosnąć. Na rynku pracy HSBC spodziewa się konsolidacji, nie zaś
poprawy oraz osłabienia prywatnej konsumpcji. Przewiduje także dalsze obniżenie cen produkcji i spadku inflacji. W
tym wypadku prognoza na 2015 r. przewiduje obniżenie z 1,6 do 0,9 proc. Ekonomiści banku oceniają, że opcje
polityki fiskalnej są ograniczone, w przeciwieństwie do polityki pieniężnej, gdzie możliwe jest dalsze luzowanie. HSBC
spodziewa się obniżki stóp w czwartym kwartale br. i na początku 2015 roku.

VI.2.3 Sezonowość rynków zbytu Emitenta
W sprzedaży usług i produktów Emitenta występuje zjawisko sezonowości, charakteryzujące się wzrostem popytu na
usługi budowlane w okresie od wiosny do jesieni. Szczególnie niekorzystne warunki pogodowe zimą mogą
powodować spadek sprzedaży, który negatywnie odbija się na wynikach Emitenta. Wychodząc naprzeciw
wspomnianym tendencjom Emitent opracował harmonogram działań, który minimalizuje ich negatywny wpływ na
wynik finansowy. Na tej podstawie wprowadzono zamienny czas pracy – wydłużenie godzin pracy w okresie letnim
kosztem zmniejszenia ich w okresie zimowym. Pozwala to na zredukowanie przestojów zimowych do minimum oraz
przeznaczenie tego okresu na remonty i konserwacje posiadanego sprzętu. Ponadto Emitent pozyskuje również
roboty związane w wykonywaniem sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowych, sanitarnych z rur PVC i wodociągów
z rur PE, których realizacja przewidziana jest na okres niskiego sezonu, a obniżone temperatury nie mają większego
wpływu na jakość świadczonych usług. Okres zimowy wykorzystywany jest także na prace związane z pozyskiwaniem
zleceń oraz planowanie przyszłych prac.
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VI.3 W PRZYPADKU, GDY NA INFORMACJE PODANE ZGODNIE Z WYMOGAMI PKT 1 I 2
NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU MIAŁY WPŁYW CZYNNIKI NADZWYCZAJNE, NALEŻY
WSKAZAĆ TE CZYNNIKI
2011 rok
– W 2011 roku nastąpił znaczny wzrost sprzedaży robót budowlanych spowodowany realizacją dużych zadań
infrastrukturalnych w ramach generalnego wykonawstwa, zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a
będących przedmiotem dofinansowania ze strony Unii Europejskiej.
– W trakcie 2011 roku, poza powyższym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub czynniki, które mogłyby
mieć wpływ na poziom sprzedaży realizowanej przez Emitenta.
2012 rok
– W 2012 roku nastąpił spadek sprzedaży robót budowlanych spowodowany zakończeniem dużych projektów
realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (w porównaniu do roku 2011). W roku 2012 Emitent
zmienił strategię i skupił się na pozyskiwaniu kontraktów komercyjnych.
– W 2012 roku Emitent rozpoczął nowy etap w swojej działalności – produkcję osprzętów do maszyn budowlanych
(wszystkie typy łyżek koparkowych i ładowarkowych).
– W trakcie 2012 roku, poza powyższymi, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub czynniki, które mogłyby
mieć wpływ na poziom sprzedaży realizowanej przez Emitenta.
2013 rok
– W 2013 roku nastąpił znaczny wzrost sprzedaży robót budowlanych spowodowany większą ilością zamówień na
roboty budowlane oraz wzrostem popytu na inwestycje.
– W 2013 roku nastąpił znaczny wzrost sprzedaży osprzętu do maszyn budowlanych.
– Rok 2013 był dla Emitenta, a w szczególności działu produkcji osprzętów do maszyn budowlanych, rokiem
szczególnym i wyjątkowym. Emitent otrzymał w czerwcu certyfikat „Hardox in my body” wystawiony przez
Szwedzką Hutę SSAB jako dowód uznania za technologię wykorzystania blach trudnościeralnych w produkcji
łyżek. W październiku 2013 r. Emitent otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w programie PO IG 4.4 w
kwocie około 8 mln zł na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania Wielofunkcyjnej Łyżki Skarpowej. Łączna kwota
projektu wynosi około 20 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone w latach 2014-2015 na rozbudowę hal
produkcyjnych i zakup najnowocześniejszych maszyn do produkcji łyżek, a w szczególności produkcji
wielofunkcyjnej łyżki skarpowej. W grudniu 2013 r. Emitent rozpoczął rozmowy z jednym z największych
producentów maszyn budowlanych na świecie w celu produkcji łyżek dla fabryk maszyn budowlanych
rozmieszczonych na całym świecie. Wszystkie działania podjęte przez Emitenta w 2013 roku mają na celu
wyniesienie go w latach następnych do miana lidera wśród producentów osprzętów do maszyn budowlanych na
rynku europejskim i nie tylko.
– W trakcie 2013 roku, poza powyższym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub czynniki, które mogłyby
mieć wpływ na poziom sprzedaży realizowanej przez Emitenta.
I półrocze 2014 roku
– W I półroczu 2014 roku nastąpił znaczny wzrost sprzedaży robót budowlanych spowodowany większą realizacją
dużych zamówień na roboty budowlane w ramach Generalnego Wykonawstwa oraz ogólnym wzrostem popytu
na inwestycje.
– W I półroczu 2014 roku nastąpił wzrost sprzedaży osprzętu do maszyn budowlanych.
– W trakcie I półrocza 2014 roku, poza powyższym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub czynniki, które
mogłyby mieć wpływ na poziom sprzedaży realizowanej przez Emitenta.

VI.4 PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UZALEŻNIENIA
EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,
JEŻELI JEST TO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB RENTOWNOŚCI EMITENTA
W swojej działalności Emitent korzysta z szeregu zezwoleń, certyfikatów, licencji, których brak utrudniłby mu
efektywne prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej (w tym przede wszystkim certyfikaty w zakresie prac
spawalniczych). Emitent nie jest jednak uzależniony w swojej działalności od jakichkolwiek patentów lub licencji lub
umów przemysłowych.
Efekty finansowe osiągane przez Emitenta pozostają w ścisłym związku z wynegocjowanymi warunkami, których
treści są przedmiotem podpisanych umów o współpracy z kontrahentami, oraz umów z podwykonawcami. Emitent
jest stroną wielu umów handlowych, w których występuje jako podmiot mający zapewnić realizację określonych
przedsięwzięć. Podpisane i realizowane umowy nakładają na Emitenta szereg zobowiązań oraz określają
konsekwencje nie wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków. Przede wszystkim, dokładnie określają
terminy – zarówno wykonania zleconych prac, jak i dokonania innych czynności, np. usunięcia ewentualnych usterek i
wad w okresie gwarancyjnym. W przypadku niedotrzymania tych terminów Emitent zagrożony będzie ryzykiem
płacenia kar umownych, co może wpłynąć na obniżenie rentowności prowadzonej przez Emitenta działalności oraz
może negatywnie wpłynąć na jego płynność finansową. Niemniej od wielu lat Emitent cieszy się dobrą renomą wśród
inwestorów zarówno w zakresie terminowości jak i jakości wykonawstwa. W przypadku znaczących zmian
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dokonujących się w obszarze zakupów (np. wzrost cen materiałów budowlanych) Emitent podejmuje negocjacje cen
za swoje usługi i w ten sposób stara się ograniczać negatywny ich wpływ na wyniki działalności.
W roku 2011 największe obroty Emitent osiągnął z firmą ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA Sp. z o.o. – 56 mln
złotych, co stanowiło ok. 24% ogółu sprzedaży Emitenta; w roku 2012 największe obroty Emitent osiągnął z firmą
Biuro Prawno-Finansowe INWESTOR Bartłomiej Paczóski - 35 mln złotych, co stanowiło ok. 21% ogółu sprzedaży
Emitenta; w 2013 roku największe obroty Emitent osiągnął z firmą Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. – 34 mln zł, co
stanowiło ok. 17% ogółu sprzedaży Emitenta, w I półroczu 2014 roku największe obroty Emitent osiągnął z firmą 7R
LOGISTIC S.A. – 25 mln złotych, co stanowiło ok. 26% ogółu sprzedaży Emitenta. Powyższe oznacza brak istotnego
uzależnienie się Emitenta w danym okresie od umów realizowanych z jednym odbiorcą.
Efekty finansowe osiągane przez Emitenta pozostają również w ścisłym związku z wynegocjowanymi warunkami,
których treści są przedmiotem podpisanych umów z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów bankowych oraz
umów leasingowych. W związku z zobowiązaniami kredytowymi Emitenta może nastąpić uszczuplenie jego aktywów,
ponieważ wobec nie wywiązywania się ze spłaty zobowiązań banki mają podstawy do wypowiedzenia umów
kredytowych i mogą przystąpić do egzekwowania ich spłaty. Ponadto banki, w sytuacji kiedy Emitent nie będzie
osiągał określonych wskaźników finansowych, mogą zwiększyć koszty oprocentowania kredytów. Powyższe oznacza,
iż umowy finansowe, zwłaszcza umowy kredytowe, mogą w przyszłości wpływać na wyniki finansowe Emitenta, w tym
jego rentowność. Jednakże Emitent uznaje, iż ten ewentualny wpływ nie będzie znaczący i tym samym Emitent nie
jest uzależniony od umów finansowych.
Wg stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu emisyjnego Emitent nie ma problemu z terminową spłatą
zobowiązań kredytowych i leasingowych oraz z uzyskiwaniem odpowiednich wartości wskaźników finansowych.
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent realizuje inwestycję polegającą na wdrożeniu
zaawansowanej technologii wytwarzania, umożliwiającej produkcję nowatorskiej, wielozadaniowej łyżki skarpowej.
Założenia projektu inwestycyjnego zostały opisane w pkt V.2.2, części rejestracyjnej niniejszego Prospektu
emisyjnego. Poza wskazaną inwestycją działalność Emitenta nie jest uzależniona od nowych procesów
produkcyjnych, które mogą mieć wpływ na jego rentowność.

VI.5 ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI
KONKURENCYJNEJ
Rynek usług budowlanych cechuje bardzo duże rozdrobnienie i silna konkurencja. Ze względu na to trudno określić
udział Emitenta w rynku. Głównymi konkurentami Emitenta w ramach wiodącej działalności są takie firmy jak:
- STRABAG,
- SKANSKA,
- PBD,
- ALLCON,
- DORACO,
- LENTAB,
- POLAQUA,
- BILFINGERBERGER.
W przypadku działalności deweloperskiej udział w rynku trójmiejskim jest znikomy ze względu na to, że Emitent
zrealizował dopiero swoją pierwszą inwestycję (Osiedle Słoneczne 120 mieszkań) i przygotowuje się do wykonania
dwóch kolejnych inwestycji (łącznie około 300 mieszkań). Podobna sytuacja dotyczy Tczewa, gdzie Emitent skończył
swoją pierwszą inwestycję (53 mieszkania) i planuje kolejną (60 mieszkań). Jeśli chodzi o udział w rynku tczewskim,
to Zarząd Emitenta szacuje go na około 20%. Do znaczących konkurentów w ramach działalności developerskiej na
rynku trójmiejskim należą m.in.:
- HOSSA,
- INPRO,
- INVEST KOMFORT,
- JHM DEVELOPMENT,
- LC CORP,
- MURAPOL,
- POLNORD,
- ROBYG,
- SEMEKO,
- NDI.
Do najważniejszych atutów Emitenta należą:
- elastyczność w realizacji potrzeb klientów,
- wykwalifikowana kadra techniczna,
- znaczący park maszynowy umożliwiający realizację nawet największych zadań,
- łatwość dostosowywania się do coraz to większych wymagań klientów,
- wdrażanie inwestycji podnoszących znacznie wydajność i konkurencyjność na rynku,
- budowanie nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie parku maszyn,
- bardzo duża mobilność,
- dwudziestoletnie doświadczenie w branży (biorąc pod uwagę wcześniejszą działalność jako ZPU DEKPOL
Mariusz Tuchlin),
- bardzo dobra znajomość rynku i zasad na nim panujących.
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VI.6 ZNACZĄCE UMOWY HANDLOWE EMITENTA
VI.6.1 Informacje ogólne
Poniższe zestawienie przedstawia znaczące umowy handlowe zawarte w normalnym toku działalności Emitenta. Za
znaczące zostały uznane umowy których wartość początkowa (bez robót dodatkowych) przedmiotu umowy wynosi co
najmniej 1.000.000 zł. Emitent wyjaśnia ponadto, iż nie występuje sytuacja jego uzależnienia od umów zawartych w
normalnym toku działalności.
Umowa z CUBE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2013
roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta zadania
inwestycyjnego pt. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa budynku na funkcję usługową – hotel w
Bydgoszczy przy ul. Marszałka Focha 20 łącznie z pracami rozbiórkowymi”. Rozpoczęcie realizacji zamówienia miało
miejsce w dniu 24 stycznia 2013 roku, termin odbioru końcowego został ustalony na dzień 31 grudnia 2014 roku. Na
podstawie umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, na które składają się kwota 18.670.000 zł netto z tytułu
wykonanych robót oraz kwota 604.000 zł netto należna za wykonane prace projektowe. Emitent udzieli
zamawiającemu pięcioletniej gwarancji jakości na całość, jak i poszczególne elementy przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem robót konstrukcyjnych, pokrycia dachowego oraz robót izolacyjnych, które zostały objęte gwarancją
dziesięcioletnią.
W umowie strony uregulowały zasady ponoszenia odpowiedzialności poprzez określenie kar umownych. Wystąpienie
opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu stwierdzonych usterek skutkowało będzie obowiązkiem
Emitenta zapłacenia kary umownej w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia za odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Emitenta lub w przypadku odstąpienia od umowy przez
Emitenta z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, analogiczne prawo przyznane zostało również Emitentowi.
Maksymalna wysok
ość kar umownych do zapłaty których zobowiązane będą wzajemnie strony nie może
przekroczyć 15% wynagrodzenia netto. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Umowa z Galeria Neptun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim z dnia 24 kwietnia 2013 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta obiektu w ramach
inwestycji pt. „Budowa Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim”. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 6
maja 2013 roku, termin ich zakończenia ustalono na dzień 10 kwietnia 2015 roku, ponadto strony przewidziały w
umowie możliwość dokonywania odbiorów częściowych, zgodnie z harmonogramem realizacji robót. Wynagrodzenie
Emitenta z tytułu wykonania umowy zostało ustalone w kwocie 82.367.467 zł netto. Ma ono charakter ryczałtowy, co
oznacza, iż Emitent nie jest uprawniony do żądania jego podwyższenia, za wyjątkiem przypadku zmiany zakresu
robót, zleconej w drodze pisemnego aneksu do umowy. We wskazanym powyżej harmonogramie realizacji robót
ustalone zostały także zasady rozliczania płatności częściowych, dokonywanych nie częściej niż raz w miesiącu.
W przypadku wystąpienia opóźnień w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub w usunięciu wad i usterek,
Emitent zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za
każdy dzień opóźnienia, natomiast opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów skutkowało będzie koniecznością
zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Emitent zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, natomiast Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary
umownej w tej samej wysokości w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, jak również w
przypadku odstąpienia od umowy przez Emitenta z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Maksymalna
wysokość kar umownych do zapłaty których zobowiązane będą wzajemnie strony nie może przekroczyć 30%
wynagrodzenia netto. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Umowa z PORR (Polska) Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2013 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta sieci zewnętrznych
na potrzeby Centrum Handlowego w Elblągu. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 10 czerwca 2013 roku,
termin odbioru końcowego został ustalony na dzień 6 marca 2015 roku. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania
umowy zostało ustalone w kwocie 1.847.000 zł netto. Emitent udzieli Zamawiającemu pięcioletniej rękojmi za wady na
wykonane roboty budowlane.
W przypadku wystąpienia opóźnień w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Emitent zobowiązany będzie do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, za wyjątkiem
opóźnień w wykonaniu prac związanych z kanalizacją deszczową, wówczas wysokość kary umownej wynosi 0,5%
wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Emitenta
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia. Analogiczne prawo zostało
przyznane Emitentowi na wypadek jego odstąpienia z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Maksymalna wysokość
kar umownych do zapłaty których zobowiązane będą wzajemnie strony nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia.
Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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Umowa z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdyni z dnia 31 lipca 2013 roku
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Emitent
występuje w niej jako lider konsorcjum, utworzonego wraz z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym RAJBUD
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, z którą to solidarnie odpowiada za zobowiązania
konsorcjum względem zamawiającego. Przedmiotem kontraktu jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w
ramach inwestycji pt. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Przedmieście”. Zgodnie
z postanowieniami umowy, zakończenie robót powinno nastąpić w terminie 70 tygodni od ich rozpoczęcia (co miało
miejsce w dniu 19 sierpnia 2013 roku). Wynagrodzenie konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania umowy zostało
ustalone w kwocie 54.231.543 zł netto, udział Emitenta w tej kwocie wynosi 22,78%. Konsorcjum udzieli
Zamawiającemu sześćdziesięciomiesięcznej gwarancji jakości oraz sześćdziesięciomiesięcznej rękojmi za wady na
wykonane roboty budowlane.
W przypadku wystąpienia opóźnień w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub w usunięciu wad i usterek,
konsorcjum zobowiązane będzie do zapłaty zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto
za każdy dzień opóźnienia. Ponadto zastrzeżono na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, na wypadek jego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum.
Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Umowa z Gminą Miasta Gdynia – Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa z siedzibą w Gdyni z
dnia 11 lutego 2014 roku
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego powyżej 5.000.000 euro na modernizację i przebudowę budynku po-stoczniowego o
numerze G-321 w Gdyni na potrzeby prototypowni w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji powinna
nastąpić w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie
16.436.159 zł netto. Emitent udzieli Zamawiającemu trzyletniej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty
budowlane.
W przypadku wystąpienia opóźnień w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Emitent zobowiązany będzie do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, z kolei
naruszenie terminów cząstkowych określonych w harmonogramie wiązało się będzie – w przypadku niedotrzymania
dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającego - z koniecznością zapłaty kary umownej w
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Natomiast opóźnienie w usunięciu wad i usterek
skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień
zwłoki. Ponadto zastrzeżono na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, na
wypadek odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z winy Emitenta. Zastrzeżone kary
umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Umowa z Radpol Spółką Akcyjną z siedzibą w Człuchowie z dnia 14 maja 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta prac na terenie
zakładu kontrahenta. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 19 maja 2014 roku, ich zakończenie powinno
nastąpić w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania umowy zostało
ustalone w kwocie 2.900.000 zł netto. Emitent udzieli Zamawiającemu trzyletniej gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
W umowie strony uregulowały zasady ponoszenia odpowiedzialności poprzez określenie kar umownych.
W przypadku wystąpienia opóźnień w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Emitent zobowiązany będzie do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jeżeli nie
przekroczy ono 30 dni, jednakże w przypadku kiedy trwało będzie ono powyżej 30 dni kara umowna wyniesienie 0,5%
wynagrodzenia netto w stosunku dziennym. Natomiast Zamawiający zapłaci Emitentowi karę umowną w przypadku
niemożności przez Emitenta realizowania prac z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 0,5% wysokości
wynagrodzenia netto za każdy dzień, o ile taka niemożność potrwa dłużej niż 7 dni roboczych. Odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Emitenta zobliguje go do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
10% wartości wynagrodzenia netto. Analogiczne prawo zostało przyznane Emitentowi. Zastrzeżone kary umowne nie
wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Umowa z CUBE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta zadania inwestycyjnego pt.
„Wyposażenie obiektu hotelowego oraz dostawa i montaż parkingu obrotowego typu Smart Parking typu SM14L” na
obiekcie: „Budowa Hotelu Sepia w centrum Bydgoszczy przez firmę Cube Sp. z o.o.”. Rozpoczęcie realizacji
zamówienia miało miejsce w maju 2014 roku, termin odbioru końcowego został ustalony na dzień 31 grudnia 2014
roku. Na podstawie umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.230.000 zł netto. Emitent udzieli
zamawiającemu pięcioletniej gwarancji jakości na całość, jak i poszczególne elementy przedmiotu umowy.
W umowie strony uregulowały zasady ponoszenia odpowiedzialności poprzez określenie kar umownych. Wystąpienie
opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy, poszczególnych etapów budowy lub usunięciu stwierdzonych usterek
skutkowało będzie obowiązkiem Emitenta zapłacenia kary umownej w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia
netto, za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 15%
wynagrodzenia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Emitenta lub w przypadku
odstąpienia od umowy przez Emitenta z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, analogiczne prawo przyznane
zostało również Emitentowi. Maksymalna wysokość kar umownych do zapłaty których zobowiązane będą wzajemnie
strony nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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Umowa z PanLink Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie z dnia 26 czerwca 2014
roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane wraz ze świadczeniem usług dodatkowych jest kompleksowa
realizacja inwestycji pt. „Budowa zakładu produkcyjnego PanLink w Tczewie”. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło
w dniu 26 czerwca 2014 roku, termin odbioru końcowego został ustalony na dzień 30 kwietnia 2015 roku.
Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 16.776.750 zł netto. Emitent udzieli Zamawiającemu
czterdziestoośmiomiesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wszystkie wykonane roboty.
W umowie strony uregulowały zasady ponoszenia odpowiedzialności poprzez określenie kar umownych.
Wystąpienie opóźnień w rozpoczęciu realizacji robót, w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu stwierdzonych
wad skutkowało będzie obowiązkiem Emitenta zapłacenia kary umownej w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia
brutto, za każdy dzień zwłoki. Emitent może zostać obciążony karami umownymi także w przypadkach wykonywania
robót przy pomocy innych podwykonawców aniżeli zgłoszonych w sposób określony umową (10% wynagrodzenia
brutto) oraz spowodowania przerw w realizacji robót z przyczyn dotyczących Emitenta (0,2 % wynagrodzenia brutto
za każdy dzień przerwy). Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Emitenta, analogiczne prawo
przyznane zostało również Emitentowi. Ponadto Emitent jest uprawniony do uzyskania zapłaty kar umownych w
przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy lub w przystąpieniu do odbioru końcowego –
każdorazowo w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Zastrzeżone kary umowne
nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Umowa z Gemalto Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie z dnia 1 lipca 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest realizacja inwestycji pt.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego
w Tczewie”. Wykonanie robót obejmuje zagospodarowanie placu budowy, prace ziemne, z zakresu branży
konstrukcyjnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej oraz elektrycznej. Termin rozpoczęcia
robót ustalono na dzień 7 lipca 2014 roku. Realizacja wszystkich zakresów prac powinna nastąpić do 30 listopada
2014 roku. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 2.350.000,00 zł netto. Emitent udzieli gwarancji
zamawiającemu na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W okresie trwania gwarancji zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu rękojmi. Strony zastrzegły kary
umowne jako formę wzajemnej odpowiedzialności. Emitent zapłaci zamawiającemu kare umowną za opóźnienie w
zachowaniu terminów prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień, natomiast za
opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia
brutto za każdy dzień. Zamawiający może żądać kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Emitenta z
przyczyn zależnych od niego w wysokości 25% wynagrodzenia brutto.
Umowa z 7R Logistic Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie z dnia 7 lipca 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest wykonanie obiektu biurowo-magazynowego na terenie
nieruchomości położonej w Sosnowcu wraz z kompleksowym wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w tym
z doprowadzeniem mediów, odprowadzeniem ścieków sanitarnych i wód opadowych, skomunikowaniem z drogą
publiczną. Rozpoczęcie robót ustalono na dzień 7 lipca 2014 roku. Realizacja robót powinna nastąpić do 30 kwietnia
2015 roku. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 15.194.000,00 zł netto. Emitent udzieli
zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie roboty na okres 10 lat dla konstrukcji głównej budynku i szczelności
dachu, 5 lat dla pozostałych elementów obiektu, 2 lat dla urządzeń. W przypadku niedotrzymania terminu
zakończenia robót i przekazania gotowej inwestycji z pozwoleniem na użytkowanie Emitent będzie zobowiązany do
zapłaty zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,15% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej
niż 15% wartości wynagrodzenia. W przypadku odstąpienie od umowy z winy Emitenta jest on zobowiązany zapłacić
karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Emitent ma prawo żądać od zamawiającego zapłaty kary
umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia. Kary umowne
mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia Emitenta. Strony mają prawo do żądania odszkodowania do pełnej
wysokości poniesionej szkody.
Umowa z Leszkiem Błańskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PHU Logistyk Leszek Błański
w Pelplinie z dnia 17 lipca 2014 roku
2
Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie projektu oraz budowa hali produkcyjnej o powierzchni 2.700 m w
Pelplinie. Rozpoczęcie robót ustalono na dzień 17 lipca 2014 roku. Prace powinny zostać ukończone w październiku
2015 roku. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w kwocie 6.000.000,00 zł
netto. Emitent udzieli zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane przez Emitenta roboty.
Strony umownie uregulowały zasady ponoszenia odpowiedzialności poprzez określenie kar umownych. Niezależnie
Emitent może zapłacić karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia robót, a także za zwłokę w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania gwarancji w tej samej wysokości za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego przez Strony umowy jako termin usunięcia wad. Zamawiający może żądać od
Emitenta zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez Emitenta z przyczyn leżących po jego stronie lub za
odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 10%
wynagrodzenia netto. Emitent ma prawo żądać od zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy
przez zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie lub za odstąpienie od umowy przez Emitenta z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Kary umowne nie mogą przekraczać
10% wynagrodzenia netto. Strony uprawnione są do dochodzenia naprawienia szkody w całości na zasadach
ogólnych.
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Umowa z Pol-Turist Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach z dnia 1 sierpnia 2014
roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane są kompleksowe roboty związane z remontem i rozbudową Hotelu
Aubrecht w Koprzywnicy. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 1 sierpnia 2014 roku, natomiast zakończenie
na dzień 31 maja 2015 roku. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 17.500.000,00 zł netto. Emitent
udzieli zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wszystkie wykonane roboty i użyte materiały. Okres
gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Strony umownie uregulowały zasady
ponoszenia odpowiedzialności poprzez określenie kar umownych. W przypadku zwłoki w zakończeniu robót Emitent
zapłaci zamawiającemu karę za niedotrzymanie terminu wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia netto.
Niezależnie Emitent może zapłacić karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia robót, a
także za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi w
tej samej wysokości za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może żądać od Emitenta zapłaty kary umownej za
odstąpienie od umowy przez Emitenta z przyczyn leżących po jego stronie lub za odstąpienie od umowy przez
zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 15% wynagrodzenia netto. Podobnie Emitent
może żądać kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia netto w razie odstąpienia od umowy przez
zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie lub za odstąpienie od umowy przez Emitenta z przyczyn leżących
po stronie zamawiającego. Maksymalna wysokość kar umownych, do zapłaty jakiej może być zobowiązany Emitent
nie przekroczy 15% wynagrodzenia netto. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
kary umowne na zasadach ogólnych.
Umowa z Carrefour Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 7
października 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych jest realizacja inwestycji „Przebudowa
Centrum Handlowo Usługowego Carrefour w Gdańsku”. Realizacja wszystkich zakresów prac powinna nastąpić do 28
lutego 2015 roku. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 5.700.000 zł netto. Emitent udzieli
zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy, której okres jest zależny od rodzaju wykonywanych prac: w
przypadku elewacji i szczelności dachu wynosi 10 lat, w odniesieniu do konstrukcji 5 lat, a w przypadku pozostałych
prac 3 lata, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
Strony zastrzegły kary umowne na wypadek naruszenia postanowień umowy. Emitent zapłaci zamawiającemu kare
umowną w przypadku naruszenia terminów prac określonych w harmonogramie w wysokości 0,35% wynagrodzenia
netto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów nie zostaną
nadrobione, zamawiający będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 0,35%
wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od upływu określonych przez strony terminów
kluczowych zakończenia robót. Nadrobienie ewentualnych opóźnień uprawniało będzie Emitenta do żądania zwrotu
potrąconych kar umownych. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 16% wynagrodzenia.
Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez zamawiającego naprawienia całości poniesionej
szkody.
Umowa z 7R Logistic Kraków Kokotów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z
dnia 16 października 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest realizacja inwestycji pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii
dla usługi autoidentyfikacji dla towarów w centrum logistycznym w Kokotowie”. Zakres realizacji obejmuje wykonanie
centrum logistycznego wraz z dostawą i instalacją wyposażenia oraz kompleksowe wykonanie infrastruktury
towarzyszącej w tym z doprowadzeniem mediów, odprowadzeniem ścieków sanitarnych i wód opadowych. Termin
rozpoczęcia robót ustalono na dzień 16 październka 2014 roku. Realizacja wszystkich zakresów prac powinna
nastąpić do 1 czerwca 2015 roku. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 21.800.000,00 zł netto.
Emitent udzieli zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty
odbioru końcowego. Strony zastrzegły kary umowne jako formę wzajemnej odpowiedzialności.
Emitent zapłaci zamawiającemu kare umowną za opóźnienie w zachowaniu terminów prac w wysokości 0,15%
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia. W przypadku natomiast
niedotrzymania terminów zakończenia etapu, kara wyniesie 0,15% wartości opóźnionego zakresu, za każdy dzień
zwłoki. Zwłoka w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie obowiązywania rękojmi skutkowała
będzie koniecznością zapłaty przez Emitenta kary umownej w wysokości 0,15% wartości naprawy usterki lub wady za
każdy dzień jej trwania. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Emitenta, będzie on zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. Emitent może żądać kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od niego w wysokości 10% wynagrodzenia. Łączna wysokość kar
umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia.
Umowa z Prino – Plast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JV Produkcja Artykułów Higienicznych z
siedzibą w Malborku z dnia 17 października 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie przez Emitenta obiektu w postaci magazynu wyrobów biurowych w
Malborku. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 28 lutego 2015 roku. Strony przewidziały w umowie możliwość
dokonywania odbiorów częściowych, zgodnie z harmonogramem realizacji robót. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu
wykonania umowy zostało ustalone w kwocie 3.060.000,00 zł netto. W przypadku wystąpienia zwłoki w zakończeniu
realizacji przedmiotu umowy lub w usunięciu wad i usterek, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu
kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Emitent zobowiązany będzie do
zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy z jego przyczyn
przez Zamawiającego. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Na wykonane roboty Emitent udziela 3 letniej gwarancji i rękojmi.
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Umowa z Remontowa Shipbuilding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 6 listopada 2014 roku
Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie przez Emitenta rozbudowy „Stanowiska Montażu i Przesuwania
Jednostek” w zakładzie Zamawiającego. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 13 listopada 2014 roku a ich
zakończenia na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Strony przewidziały w umowie płatności przejściowe, w okresach
miesięcznych, po dokonaniu odbiorów częściowych. Zryczałtowane wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania
umowy zostało ustalone w kwocie 5.380.000,00 zł netto.
W przypadku wystąpienia zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub w usunięciu wad i usterek, Emitent
zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości odpowiednio 0,1% i 0,01%
wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10%
wynagrodzenia, przy czym zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Emitent udzieli 36 miesięcznej gwarancji na
wykonane roboty.
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VII STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA
Strukturę organizacyjną Emitenta przedstawia zamieszczony poniżej schemat.
Schemat 1 Schemat organizacyjny Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego

Źródło: Emitent
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VII.1 KRÓTKI OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT, ORAZ MIEJSCA EMITENTA
W TEJ GRUPIE
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Emitent nie jest członkiem żadnej Grupy Kapitałowej.

VII.2 WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych.
Istnieją powiązania osobowe z innymi spółkami, w których pan Mariusz Tuchlin (pełniący funkcje Prezesa Zarządu
Emitenta i głównego udziałowca) jest znacznym udziałowcem.
Tabela 17 Powiązania osobowe Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
Nazwa Spółki

KRS

Charakter powiązania

Hotel Almond Sp. z o.o.

0000300191

- 100% własności należy do
Mariusza Tuchlin (prokurent w
Spółce), 100 % głosów

Centrum
RehabilitacyjnoLecznicze „Medpharma“
Sp. z o.o.

0000377694

- 34,44% własności należy do
Mariusza Tuchlin (członek Rady
Nadzorczej), 34,44 % głosów

Almond Sp. z o.o.

0000323139

A&M Sp. z o.o.

0000411735

Informacje o Spółce

- 100% własności należy do
Mariusza Tuchlin (Prezes
Zarządu), 100% głosów
- 50% własności należało do
29.08.2013 do Mariusza Tuchlin
(Członek Zarządu), 50 % głosów

Spółka w przyszłości ma być operatorem
hotelu położonego w Gdańsku przy ul.
Toruńskiej
Spółka prowadzi działalność w zakresie
ochrony zdrowia
Spółka w przyszłości ma stać się
właścicielem hotelu położonego w Gdańsku
przy ul. Toruńskiej
Spółka prowadzi działalność w branży
hotelarskiej

Źródło: Emitent

VIII ŚRODKI TRWAŁE EMITENTA
VIII.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH
ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Jako kryteria istotności przyjęto:
 kryterium ważności z punktu widzenia działalności operacyjnej Emitenta.
W poniższej tabeli zaprezentowano wartości znaczących aktywów Emitenta wg stanu netto na dzień 30.06.2014 roku.
Tabela 18 Znaczące aktywa Emitenta wg stanu na 30.06.2014
Nazwa aktywa

Sposób
posiadania
aktywów

Wartość
netto
(tys. zł)

Przeznaczenie

Stopień
wykorzystani
a

Rodzaj obciążenia, kwota
obciążenia, na czyją rzecz,
tytuł obciążenia

Nieruchomość Rokitki
(m. Rokitki, Gm. Tczew,
działka nr 330/1,
330/2,329/8,329/9
pow. 27,8136 ha)

Własność

13 572

Budownictwo
wielorodzinne

0%

Kredyt obrotowy, hipoteka
umowna PEKAO łączna do
kwoty 5 500 tys. zł

Nieruchomość Gdańsk
Morena
(ul. Dolne Migowo,
dz. Nr 99 obr. 52
1,3071 ha)

Własność

7 794

Budownictwo
wielorodzinne

0%

Kredyt inwestycyjny, hipoteka
umowna BS, 1 500 tys. zł

Hotel

0%

Kredyt obrotowy, hipoteka BS
do kwoty 20 000 tys. zł, kredyt
inwestycyjny hipoteka zwykła
BS do kwoty 6 600 tys. zł,
hipoteka kaucyjna BS do
kwoty 3 000 tys. zł

Nieruchomość

0%

Brak

Nieruchomość Gdańsk
ul. Toruńska
(0,3435 ha)

Użytkowanie
wieczyste

Nieruchomość w
Bydgoszczy
(ul. Warmińskiego 2/2
pow. gruntu 0,0274 ha,
pow. lokalu 99,60 m2)

Własność

22 839

750
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Nazwa aktywa

Nieruchomość w
Bydgoszczy
(ul. Warmińskiego 2/1,
pow. gruntu 0,0274 ha)
pow. lokalu 99,60 m2
Budynek hali
produkcyjnej nr 1
(ul. Gajowa 31, Pinczyn
pow. 1326,48 m2)
Budynek hali
produkcyjnej nr 2
(ul. Gajowa31, Pinczyn
pow. 1427,08 m2)
Budynek biurowosocjalny
(ul. Gajowa 31, Pinczyn
pow. 234,50 m2)
Prasa hydrauliczna
(ul. Gajowa 31, Pinczyn)
Mercedes pompa do
betonu
Komora śrutownicza
(ul. Gajowa 31, Pinczyn)
MAN GST 07884
Przecinarka do cięcia
plazmowego
(ul. Gajowa 31, Pinczyn)
Urządzenie spawalnicze
(ul. Gajowa 31, Pinczyn)
Nożyce gilotynowe
(ul. Gajowa 31, Pinczyn)
Stacja transformatorowa
(ul. Gajowa 31, Pinczyn)
Szczęki wyburzeniowe
Regały 1T
Koparka kołowa CAT
M316D
Samochód ciężarowy
MAN , GST11545, rok
produkcji 2007
Samochód ciężarowy
MAN, GST 11542, rok
produkcji 2007
Źródło: Emitent

Sposób
posiadania
aktywów

Własność

Własność

Własność

Własność

Własność
Własność
Własność
Własność
Własność
Własność
Własność
Własność

Wartość
netto
(tys. zł)

490

1 927

1 430

660

358
192
247
335

96
173
156
141

Przeznaczenie

Stopień
wykorzystani
a

Rodzaj obciążenia, kwota
obciążenia, na czyją rzecz,
tytuł obciążenia

Nieruchomość

0%

Brak

Produkcja stalowa

100%

Kredyty inwestycyjny, hipoteka
umowna BS, 3 000 tys. zł

Produkcja stalowa

100%

Kredyty inwestycyjny, hipoteka
umowna BS, 3 000 tys. zł

Bieżąca
działalność

100%

Kredyty inwestycyjny, hipoteka
umowna BS, 3 000 tys. zł

Produkcja stalowa

100%

Brak

Działalność
budowlana

100%

Brak

Produkcja stalowa

100%

Kredyt inwestycyjny BS,
zastaw

Działalność
budowlana

100%

Brak

Produkcja stalowa

100%

Kredyt inwestycyjny BS,
zastaw

Produkcja stalowa

100%

Brak

Produkcja stalowa

100%

Bieżąca
działalność
Działalność
budowlana
Produkcja stalowa
Działalność
budowlana

Brak

100%

Brak

100%

Leasing

100 %

Brak

100%

Brak

Leasing
finansowy
Własność

67
260

Własność

219

Własność

216

Działalność
budowlana

100%

Brak

Własność

202

Działalność
budowlana

100%

Brak

Zarząd Emitenta oświadcza, że na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent jest nadal w posiadaniu
wymienionych w powyższej tabeli aktywów. W dniu 06.11.2014 roku Emitent podpisał umowę notarialną w zakresie
sprzedaży nieruchomości w Bydgoszczy, przy ulicy Warmińskiego 2/1 i Warmińskiego 2/2; łączna cena: 1.300 tys. zł;
płatność: 170 tys. zł do 20.11.2014, 1.130 tys. zł do 30.01.2015.
Emitent od dnia 30 czerwca 2014r. do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nabył następujące, istotne z punktu
widzenia działalności, aktywa:
– 9 lokali mieszkalnych (wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi) za łączną kwotę 1.316 tys. zł brutto, w
Gdańsku, przy ulicy Potęgowskiej;
– udział w hali garażowej za kwotę 222 tys. zł, w Gdańsku, przy ulicy Potęgowskiej;
– grunt o pow. 2,0268 ha za cenę 3.905 tys. zł, w Gdańsku, przy ulicy Potęgowskiej;
– zespół kształtująco-profilujący elementy blaszane – cena nabycia 321 tys. zł;
– stanowisko spawalnicze 4-gnizadowe – cena nabycia 490 tys. zł;
– zespół kształtująco profilujący elementy blaszane - cena nabycia 694 tys. zł;
– zespół urządzeń do cięcia formatek - drugie źródło plazmy - cena nabycia 253 tys. zł;
– urządzenie spawalnicze KPL – cena nabycia 289 tys. zł;
– wytaczarka CNC - centrum obróbki ze skrawaniem – cena nabycia 445 tys. zł.
Emitent planuje bezpośrednio ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii B finansować inwestycje w ramach
prowadzonej przez Emitenta działalności, co zostało wskazane w niniejszym Prospekcie emisyjnym w Części: IV, pkt
III.4.
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VIII.2 OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA,
KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Emitent prowadząc działalność w statutowym zakresie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu
ochrony środowiska, do których należą w szczególności regulacje następujących aktów prawnych wraz z wydanymi
na ich podstawie przepisami wykonawczymi:
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska która określa m. in. wymagania dotyczące
ochrony środowiska, wydawanie pozwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej emitenta,
która może mieć wpływ na środowisko naturalne, wszelkiego rodzaju opłaty tytułem korzystania ze środowiska
oraz zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za naruszenie przepisów o ochronie
środowiska,
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, która określa m. in. kształtowanie i ochronę zasobów wodnych,
zasady korzystania z wód, zasady odprowadzania ścieków oraz zasady przyznawania pozwoleń
wodnoprawnych.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, która określa m. in. środki służące ochronie środowiska oraz
zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikające z wytwarzania
odpadów i gospodarowania nimi.
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz opłacie produktowej, która określa m. in. obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na
terytorium kraju produkty, zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów czy zasady ustalania i
pobierania opłaty produktowej.
W ramach wykonywanej działalności Emitent realizuje ponadto obowiązki wynikające z następujących decyzji:
 Starosty Starogardzkiego OS.6233.4.2011 z dnia 22 marca 2011 roku, zezwalającej Emitentowi na transport
odpadów na warunkach w niej określonych, ważnej do dnia 22 marca 2021 roku.
 Starosty Starogardzkiego OS.6220.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku – pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
zezwalającej Emitentowi na wytwarzanie określonych w niej kategorii odpadów powstających w wyniku
eksploatacji instalacji oraz produkcji konstrukcji stalowych dla budownictwa oraz elementów maszyn
budowlanych, ważnej do dnia 25 stycznia 2022 roku.
 Starosty Starogardzkiego OS.6522.14.2011 z dnia 8 marca 2012 roku – koncesji na wydobywanie kopaliny
pospolitej – piasku, ze złoża „Pinczyn”, udokumentowanego na części działki nr 40, o powierzchni 1,93 ha,
położonej w Pinczynie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie, ważnej do dnia 31 grudnia
2031 roku.
 Starosty Starogardzkiego OS.6522.15.2011 z dnia 14 czerwca 2013 roku – koncesji na wydobywanie kopaliny
pospolitej – piasku, ze złoża „Pinczyn I”, udokumentowanego na części działek nr 40, 41/2, 42, o powierzchni
1,95 ha, położonej w Pinczynie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie, ważnej do dnia 31
grudnia 2031 roku.
 Starosty Starogardzkiego OS.6522.16.2011 z dnia 14 czerwca 2013 roku – koncesji na wydobywanie kopaliny
pospolitej – piasku, ze złoża „Pinczyn II”, udokumentowanego na części działek nr 40, 41/2, 42, 43/1 o
powierzchni 1,53 ha, położonej w Pinczynie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie,
ważnej do dnia 31 grudnia 2031 roku.
Emitent uiszcza opłaty za korzystanie ze środowiska. Emitent nie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
Wedle wiedzy Emitenta nie są obecnie prowadzone względem niego jakiekolwiek postępowania wynikające z
przepisów prawa i regulacji z zakresu ochrony środowiska, które skutkować mogłyby nałożeniem na Emitenta
jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu. W ocenie Emitenta brak jest również realnej groźby, iż postępowania takie
zostaną wszczęte w przyszłości.
W powyższym zakresie zagadnienia i wymogi dotyczące ochrony środowiska mają wpływ na wykorzystanie
rzeczowych aktywów trwałych.

IX PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ EMITENTA
IX.1 SYTUACJA FINANSOWA
Ocena sytuacji finansowej Emitenta została przeprowadzona na podstawie jednostkowych, zbadanych przez Biegłego
Rewidenta, sprawozdań finansowych za okres 01.01.2011–31.12.2013 oraz śródrocznych, nie poddanych badaniu
ani przeglądowi przez Biegłego Rewidenta, sprawozdań finansowych za okres 01.01.2014-30.06.2014 i
porównywalny okres roku poprzedniego tj. 01.01.2013-30.06.2013. Dane finansowe Emitenta za lata 2011-2013
zostały zaczerpnięte z historycznych informacji finansowych sporządzonych z zakresem zgodnym z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 roku i zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym. Historyczne
informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, tj. Ustawą z dnia 29
września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami).
Dane finansowe Emitenta za I półrocze 2014 roku i porównywalny okres roku poprzedniego zostały zaczerpnięte ze
śródrocznych informacji finansowych sporządzonych z zakresem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
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będącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 133) i zamieszczonych w Prospekcie
emisyjnym. Śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości,
tj. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi
zmianami).
Sprawozdanie finansowe Emitenta za okresy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez „Biuro
Usług Księgowych Finans- Buk” Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.
Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano m.in. na bazie analizy wskaźnikowej opartej o: wskaźniki
rentowności, płynności, rotacji majątku oraz zadłużenia.

IX.1.1 Ocena zyskowności i rentowności działania Emitenta
Oceny rentowności Emitenta dokonano w oparciu o podstawowe wskaźniki rentowności, które prezentuje poniższa
tabela:
Tabela 19 Wskaźniki rentowności Emitenta
Wyszczególnienie
j.m.
I-VI 2014
Przychody ze sprzedaży produktów,
(tys. zł)
97 765
usług, towarów i materiałów
Wynik na sprzedaży
(tys. zł)
7 027
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) (tys. zł)
8 620
EBIT (wynik operacyjny)
(tys. zł)
7 184
Wynik brutto
(tys. zł)
5 836
Wynik finansowy netto
(tys. zł)
4 759
Rentowność sprzedaży11
%
7,19%
Rentowność EBITDA
%
8,82%
Rentowność działalności operacyjnej
%
7,35%
EBIT
Rentowność brutto
%
5,97%
Rentowność netto
%
4,87%
Rentowność aktywów ogółem ROA12
%
Rentowność kapitału własnego ROE13
%
Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

I-VI 2013

I-XII 2013

I-XII 2012

I-XII 2011

56 752

194 507

162 980

179 356

3 860
6 144
4 791
3 259
2 597
6,80%
10,83%

23 110
27 929
25 022
21 587
17 788
11,88%
14,36%

1 290
13 766
9 039
4 069
3 321
0,79%
8,45%

6 609
12 919
6 459
3 352
2 561
3,68%
7,20%

8,44%

12,86%

5,55%

3,60%

5,74%

11,10%
9,15%
10,33%
30,93%

2,50%
2,04%
2,49%
8,36%

1,87%
1,43%
2,17%
7,08%

4,58%

2011 rok
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży o wartości
179.356 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie poziomu sprzedaży o
89.793 tys. zł, tj. o 100,3%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2011 roku wiązał się z realizacją dużych zadań
infrastrukturalnych w ramach generalnego wykonawstwa, zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a
będących przedmiotem dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. Wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany
był działaniami Emitenta, który mocno zaangażował się w pozyskiwanie kontraktów samorządowych.
W 2011 roku Emitent zrealizował zysk brutto w wysokości 3.352 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do 2010
roku o 1.552 tys. zł. Na osiągnięty w 2011 roku zysk brutto przed opodatkowaniem składają się:
– wynik ze sprzedaży
+6.609 tys. zł;
– wynik na pozostałej działalności operacyjnej
-150 tys. zł;
– wynik na działalności finansowej
-3.107 tys. zł.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała podstawowa działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 6.609 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do roku 2010 o 3.575 tys. zł.
Negatywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem ujemnym w wysokości 150 tys. zł. Na ten poziom znaczący wpływ miały przede wszystkim:
a) działania obniżające wynik:
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
344 tys. zł, w tym;
o odpis aktualizujący na należności
344 tys. zł;
kary i porozumienia z klientami
232 tys. zł, w tym:
o kara umowna zapłacona odbiorcy
199 tys. zł;
o koszty porozumienia
22 tys. zł;
o kara zapłacona do Inspektoratu Transportu Drogowego
11 tys. zł;
niedobory inwentaryzacyjne
160 tys. zł;
darowizny
130 tys. zł, w tym:
o darowizna na cele kultu religijnego
115 tys. zł;
o darowizna dla Stowarzyszenia Sportu
5 tys. zł;
o pozostałe darowizny
10 tys. zł;
11

Wskaźniki rentowności – stosunki odpowiednich wielkości zysku za dany okres do przychodów ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów
12
Wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu aktywów na koniec danego okresu.
13
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do kapitałów własnych na koniec danego
okresu.
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-

koszty napraw powypadkowych

-

koszty procesów sądowych
rezerwy na zobowiązania

b)
-

pozostałe koszty
działania pozytywne:
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
o ze sprzedaży równiarki
o ze sprzedaży koparki gąsienicowej
o sprzedaż samochodu osobowego
o ze sprzedaży ciągnika siodłowego MAN 3 szt.
o ze sprzedaży stacji trafo
o ze sprzedaży samochodu ciężarowego MAN
o ze sprzedaży pozostałych środków trwałych
otrzymane odszkodowania
o powypadkowe
o z tytułu niewłaściwego wykonania usługi
ujawnione nadwyżki rzeczowych aktywów

-

dotacje
o dofinansowanie do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych z PFRON
o dofinansowanie do zakupu środków trwałych
i budowy hali produkcyjnej ze środków Unii Europejskiej
przedawnione i umorzone zobowiązania
o wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania
o zwrot kosztów procesu i kosztów szkolenia pracownika
otrzymane nieodpłatnie aktywa obrotowe
o gratisy materiałów budowlanych
o superata w towarze
pozostałe przychody

110 tys. zł (związane z likwidacją szkód
pojazdów);
55 tys. zł;
16 tys. zł (rezerwa związana z
wynagrodzeniem biegłego rewidenta);
23 tys. zł;
339 tys. zł, w tym:
26 tys. zł;
147 tys. zł;
76 tys. zł;
54 tys. zł;
11 tys. zł;
23 tys. zł;
2 tys. zł;
201 tys. zł, w tym:
104 tys. zł;
97 tys. zł;
175 tys. zł (z tytułu nadwyżek
inwentaryzacyjnych);
142 tys. zł, w tym:
41 tys. zł;

101 tys. zł;
30 tys. zł, w tym:
26 tys. zł;
4 tys. zł;
19 tys. zł, w tym:
4 tys. zł;
15 tys. zł.
14 tys. zł (zwrot nadpłaconego podatku
PCC).
Negatywne zmiany nastąpiły na płaszczyźnie działalności finansowej, na której osiągnięto ujemny wynik w wysokości
3.107 tys. zł, na który składały się przede wszystkim:
a) działania obniżające wynik:
koszty finansowe rat leasingowych
1.364 tys. zł (zapłacona część odsetkowa z
tytułu umów leasingowych);
odsetki od kredytów
970 tys. zł (zapłacone odsetki od kredytu w
rachunku bieżącym i kredytu na
działalność bieżącą);
odsetki od pożyczki
640 tys. zł (zapłacone odsetki z tytułu
pożyczki od wspólnika
Mariusza Tuchlin);
odsetki od wierzytelności
148 tys. zł (zapłacone odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie
zobowiązań);
zrealizowane różnice kursowe ujemne
40 tys. zł;
koszty finansowe z tyt. factoringu
9 tys. zł;
inne – odsetki budżetowe
7 tys. zł;
b) działania pozytywne:
odsetki z tyt. lokat i kapitalizacja odsetek
35 tys. zł;
odsetki od wierzytelności
22 tys. zł;
zrealizowane różnice kursowe dodatnie
14 tys. zł.
-

2012 rok
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży o wartości
162.980 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie poziomu sprzedaży o
16.376 tys. zł, tj. o 9,1%. Spadek przychodów ze sprzedaży wiązał się z zakończeniem dużych projektów
realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (w porównaniu do roku 2011). W roku 2012 Emitent
zmienił strategię i skupił się na pozyskiwaniu kontraktów komercyjnych.
W 2012 roku Emitent zrealizował zysk brutto w wysokości 4.069 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do 2011
roku o 717 tys. zł. Na osiągnięty w 2012 roku zysk brutto przed opodatkowaniem składają się:
– wynik ze sprzedaży
+1.290 tys. zł;
– wynik na pozostałej działalności operacyjnej
+7.749 tys. zł;
– wynik na działalności finansowej
- 4.970 tys. zł.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała podstawowa działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 1.290 tys. zł, co stanowiło spadek w porównaniu do roku 2011 o 5.319 tys. zł.
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Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 7.749 tys. zł. Na ten poziom znaczący wpływ miały przede wszystkim:
a) działania pozytywne:
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
7.942 tys. zł, w tym:
o ze sprzedaży gruntu niezabudowanego
5.790 tys. zł;
o ze sprzedaży nieruchomości
639 tys. zł;
o ze sprzedaży wytwórni betonu
174 tys. zł;
o ze sprzedaży sprzętu budowlanego i samochodów
ciężarowych
1.339 tys. zł;
otrzymane odszkodowania
1.806 tys. zł, w tym:
o otrzymane i naliczone kary umowne
1.667 tys. zł;
o otrzymane odszkodowania
139 tys. zł;
dotacje
167 tys. zł, w tym:
o dofinansowanie do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych z PFRON
7 tys. zł;
o dofinansowanie do zakupu środków trwałych i budowy hali
produkcyjnej ze środków Unii Europejskiej
160 tys. zł;
ujawnione nadwyżki rzeczowych aktywów
135 tys. zł (z tytułu nadwyżek
inwentaryzacyjnych);
przedawnione i umorzone zobowiązania
56 tys. zł (przedawnione zobowiązania);
zwrot opłat sądowych
44 tys. zł, w tym:
o wpłata z tyt. częściowego podziału Fund. Masy Upadłości
40 tys. zł;
o zwrot opłaty sądowej
2 tys. zł;
rozwiązanie rezerw utworzonych na podst. art. 35d
25 tys. zł (dotyczy rozwiązania odpisu
aktualizującego z tytułu
uregulowania należności);
inne przychody
2 tys. zł (otrzymane gratis materiały
budowlane);
b) działania obniżające wynik:
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1.777 tys. zł (odpis aktualizacyjny należności);
koszty procesów sądowych
194 tys. zł (związane z egzekucją należności
i zobowiązań);
koszty napraw powypadkowych
177 tys. zł (dotyczą likwidacji szkód
komunikacyjnych);
kary i porozumienia z klientami
128 tys. zł (kara umowna zapłacona
odbiorcy za nieterminowe
wykonanie usługi);
niedobory inwentaryzacyjne
58 tys. zł;
darowizny
37 tys. zł, w tym:
o darowizna na cele kultu religijnego
15 tys. zł;
o darowizna dla Urzędu Gminy na usuniecie skutków trąby
powietrznej
13 tys. zł;
o pozostałe darowizny
9 tys. zł;
koszt skradzionego materiału
29 tys. zł;
rezerwy na zobowiązania
16 tys. zł (rezerwa związana z
wynagrodzeniem biegłego
rewidenta);
pozostałe koszty
12 tys. zł, w tym:
o likwidacja przeterminowanych materiałów
7 tys. zł;
o pozostałe
5 tys. zł.
Wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej związany był z zyskiem na sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Pinczynie. W 2012 roku Emitent nabył grunt rolny położony w Pinczynie za 210 tys. zł. Przeprowadzone
badania geologiczne wykazały, że znajdują się tam złoża piasku i kruszyw, które mogą być wydobywane w sposób
komercyjny. Została sporządzona wycena nieruchomości uwzględniająca zasoby geologiczne. Wartość w/w wyceny,
sporządzonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego Tomasza Wieliczko (nr upr. 3923), ul. Widokowa 3, 82-200 Malbork,
wyniosła 7.163 tys. zł. Przedmiotowy grunt został sprzedany Panu Pawłowi Kasiarzowi za kwotę 6.000 tys. zł.
Zgodnie z założeniami strategicznymi, Emitent zamierza budować bank ziemi dla projektów developerskich, natomiast
wyżej opisana nieruchomość nie miała takiego charakteru.
Negatywne zmiany nastąpiły na płaszczyźnie działalności finansowej, na której osiągnięto ujemny wynik w wysokości
4.970 tys. zł, na który składały się przede wszystkim:
a) działania obniżające wynik:
koszty finansowe rat leasingowych
2.283 tys. zł (zapłacona część odsetkowa z
tytułu umów leasingowych);
odsetki od kredytów
1.358 tys. zł (zapłacone odsetki od kredytu w
rachunku bieżącym i kredytu na
działalność bieżącą);
odsetki z tyt. emisji obligacji
699 tys. zł;
odsetki od pożyczki
552 tys. zł (zapłacone odsetki z tytułu
pożyczki od wspólnika Mariusza
Tuchlin);
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-

odsetki od wierzytelności

-

pozostałe koszty finansowe dot. emisji obligacji
zrealizowane różnice kursowe ujemne

b)
-

inne – odsetki budżetowe
działania pozytywne:
odsetki z tyt. lokat i kapitalizacja odsetek
zrealizowane różnice kursowe dodatnie

-

odsetki od wierzytelności

164 tys. zł (z tytułu opóźnionych zapłat
zobowiązań);
137 tys. zł;
54 tys. zł (z tytułu uregulowanych
rozrachunków w walucie obcej);
2 tys. zł;
236 tys. zł;
42 tys. zł (z tytułu uregulowanych
rozrachunków w walucie obcej);
5 tys. zł (otrzymane odsetki od
należności).

2013 rok
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w 2013 roku przychodów ze sprzedaży o wartości
194.507 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie poziomu sprzedaży o
31.526 tys. zł, tj. o 19,3%.
W 2013 roku Emitent zrealizował zysk brutto w wysokości 21.587 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do 2012
roku o 17.518 tys. zł. Na osiągnięty w 2013 roku zysk brutto przed opodatkowaniem składają się:
– wynik ze sprzedaży
+23.110 tys. zł;
– wynik na pozostałej działalności operacyjnej
+1.912 tys. zł;
– wynik na działalności finansowej
- 3.435 tys. zł.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała podstawowa działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 23.110 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do roku 2012 o 21.820 tys. zł.
Wzrost zysku na poziomie sprzedaży Emitenta i w konsekwencji zysków na pozostałych poziomach rachunku zysków
i strat wynikał z możliwości pozyskania kontraktów o wyższej rentowności. Wiązało się to z faktem, iż Emitent
pozyskał w 2012 roku środki z emisji obligacji (kwota 12.500 tys. zł) i dzięki temu był w stanie sprostać większym
wymaganiom inwestorów, którzy poszukiwali wiarygodnych partnerów, gdzie również miarą tej wiarygodności jest
posiadanie odpowiedniej ilości środków obrotowych, które musiały być wykorzystane szczególne w początkowych
fazach realizacji poszczególnych kontraktów (finansowanie zapasów, należności). Ponadto Emitent mając do
dyspozycji odpowiednie środki obrotowe był w stanie wynegocjować korzystne stawki za usługi swoich
podwykonawców poprzez skracanie terminów płatności za ich usługi lub dostarczone towary. Posiadanie
odpowiednich zasobów kapitału obrotowego powoduje, że Emitent był i jest postrzegany przez inwestorów i
podwykonawców jako wiarygodny partner biznesowy i dzięki temu jest w stanie pozyskiwać nowych, wiarygodnych i
znaczących klientów dających możliwość współpracy przy ciekawych projektach, charakteryzujących się znacznie
wyższą rentownością w porównaniu do rentowności możliwej do uzyskania w 2011 i 2012 roku.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 1.912 tys. zł. Na ten poziom znaczący wpływ miały przede wszystkim:
a) działania pozytywne:
rozwiązanie rezerw utworzonych na podst. art. 35d
1.021 tys. zł (rozwiązanie odpisów
aktualizujących należności z
powodu uregulowania);
otrzymane odszkodowania
875 tys. zł, w tym:
o z tytułu rozwiązania umowy deweloperskiej
8 tys. zł;
o otrzymane i naliczone odszkod. kontrahentom za nieterminowe
wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
867 tys. zł;
ulga na złe długi, podatek VAT
739 tys. zł;
ujawnione nadwyżki rzeczowych aktywów
281 tys. zł (z tytułu nadwyżek
inwentaryzacyjnych);
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
203 tys. zł, w tym:
o ze sprzedaży samochodu ciężarowego Mercedes Actros
autocysterna
86 tys. zł;
o ze sprzedaży minikoparki
31 tys. zł;
o ze sprzedaży koparki gąsienicowej
29 tys. zł;
o ze sprzedaży przecinarki automatycznej do cięcia
termicznego
18 tys. zł;
o ze sprzedaży pozostałych samochodów ciężarowych
i maszyn
39 tys. zł;
US – zwrot podatku PCC
120 tys. zł;
dotacje
80 tys. zł (dofinansowanie do zakupu
środków trwałych i budowy hali
produkcyjnej ze środków Unii
Europejskiej);
przedawnione i umorzone zobowiązania
51 tys. zł (przedawnione zobowiązania);
zwrot opłat sądowych
13 tys. zł (zwrot kosztów sądowych z
egzekucji należności);
-

inne przychody
o otrzymane gratis materiały budowlane
o pozostałe przychody

14 tys. zł, w tym:
9 tys. zł;
5 tys. zł;
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b)
-

działania obniżające wynik:
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
niedobory inwentaryzacyjne
umorzenie not obciążeniowych

733 tys. zł (odpis aktualizacyjny należności);
289 tys. zł;
232 tys. zł (umorzenie dot. not za
nieterminowe wykonanie usługi
lub nienależyte wykonanie usługi);
darowizny
78 tys. zł, w tym:
o darowizna na cele kultu religijnego
65 tys. zł;
o darowizna na cele fundacji , klubu sportowego i zrzeszenia
5 tys. zł;
o pozostałe darowizny dla Szkoły Podstawowej i Spółdzielni
Mieszkaniowej
8 tys. zł;
kary i porozumienia z klientami
59 tys. zł, w tym:
o porozumienie z kontrahentami
54 tys. zł;
o odszkodowania za wyrządzone szkody
5 tys. zł;
koszty procesów sądowych
39 tys. zł (koszt opłat sądowych i
zastępstwa procesowego
związane z egzekucją
zobowiązań i należności);
koszty napraw powypadkowych
28 tys. zł (dotyczą likwidacji szkód
komunikacyjnych);
utworzone rezerwy
20 tys. zł, w tym:
o rezerwa związana z wynagrodzeniem biegłego rewidenta
16 tys. zł;
o rezerwa związane z usunięciem szkody komunikacyjnej
4 tys. zł;
pozostałe koszty
6 tys. zł, w tym:
o koszt badania właściwości papy nawierzchniowej w
odpowiedzi na reklamację
5 tys. zł;
o pozostałe koszty
1 tys. zł.
Wg stanu na dzień 31.12.2013 roku wartość należności brutto Emitenta przeterminowanych powyżej 12 miesięcy
wynosiła blisko 3,3 mln zł, z czego na łączną kwotę blisko 2,1 mln zł do dnia 31.12.2013 roku stworzono odpisy
aktualizujące, a należności w kwocie ok. 1,2 mln zł zostały uregulowane przez kontrahentów w styczniu 2014 roku, w
związku z powyższym kwota ta nie została objęta odpisem aktualizującym.
Negatywne zmiany nastąpiły na płaszczyźnie działalności finansowej, na której osiągnięto ujemny wynik w wysokości
3.435 tys. zł, na który składały się przede wszystkim:
a) działania obniżające wynik:
odsetki z tyt. emisji obligacji
1.335 tys. zł;
odsetki od kredytów
1.096 tys. zł (zapłacone odsetki od kredytu w
rachunku bieżącym i kredytu na
działalność bieżącą);
odsetki od pożyczki
454 tys. zł (zapłacone odsetki z tytułu
pożyczki od wspólnika Mariusza
Tuchlin);
koszty finansowe rat leasingowych
271 tys. zł (zapłacona część odsetkowa z
tytułu umów leasingowych);
pozostałe koszty finansowe dot. emisji obligacji
165 tys. zł;
zrealizowane różnice kursowe ujemne
152 tys. zł (z tytułu uregulowanych
rozrachunków w walucie obcej);
odsetki od zobowiązań
107 tys. zł (z tytułu opóźnionych zapłat
zobowiązań);
inne – odsetki budżetowe
1 tys. zł;
b) działania pozytywne:
odsetki z tyt. lokat i kapitalizacja odsetek
83 tys. zł;
zrealizowane różnice kursowe dodatnie
75 tys. zł (z tytułu uregulowanych
rozrachunków w walucie obcej);
odsetki od wierzytelności
5 tys. zł (otrzymane odsetki od
należności).
I półrocze 2013 roku
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w I półroczu 2013 roku przychodów ze sprzedaży
o wartości 56.752 tys. zł.
W I półroczu 2013 roku Emitent zrealizował zysk brutto w wysokości 3.259 tys. zł. Na osiągnięty w I półroczu 2013
roku zysk brutto przed opodatkowaniem składają się:
– wynik ze sprzedaży
+3.860 tys. zł;
– wynik na pozostałej działalności operacyjnej
+931 tys. zł;
– wynik na działalności finansowej
-1.533 tys. zł.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała podstawowa działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 3.860 tys. zł.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 931 tys. zł. Na ten poziom znaczący wpływ miały przede wszystkim:
a) działania pozytywne:
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
144 tys. zł, w tym:
o ze sprzedaży samochodu ciężarowego Mercedes Actros
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1846 autocysterna
86 tys. zł;
o ze sprzedaży samochodu ciężarowego VW LT 32
15 tys. zł;
o ze sprzedaży koparki gąsienicowej CAT 302,5
29 tys. zł;
o ze sprzedaży pozostałych środków trwałych
14 tys. zł;
otrzymane odszkodowania
707 tys. zł, w tym:
o powypadkowe
24 tys. zł;
o kary umowne z tyt. braku terminowej realizacji
przedmiotowego zadania oraz z powodu braku
usunięcia usterek
683 tys. zł;
przychód z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego
144 tys. zł;
koszty procesów sądowych i inne
32 tys. zł;
b) działania obniżające wynik:
darowizny
10 tys. zł, w tym:
o darowizna dla Fundacji Tenis Dream
3 tys. zł;
o darowizna dla Klubu Sportowego Beniaminek
2 tys. zł;
o darowizna dla Szkoły Podstawowej w Pinczynie
6 tys. zł;
kara umowna zapłacona odbiorcy
37 tys. zł, w tym:
o odszkodowanie związane z montażem sieci kanalizacyjnej 14 tys. zł;
o odszkodowanie z tytułu kradzieży sprzętu
7 tys. zł;
o odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w uprawach
rolnych
16 tys. zł;
koszt napraw powypadkowych związanych z likwidacją szkody
16 tys. zł;
koszty procesów sądowych związane z egzekucją należności
i zobowiązań
33 tys. zł.
Negatywne zmiany nastąpiły na płaszczyźnie działalności finansowej, na której osiągnięto ujemny wynik w wysokości
1.533 tys. zł, na który składały się przede wszystkim:
a) działania obniżające wynik:
koszty finansowe rat leasingowych
244 tys. zł (zapłacona część odsetkowa
z tytułu umów leasingowych);
odsetki od kredytów
410 tys. zł (zapłacone odsetki od kredytu w
rachunku bieżącym i kredytu na
działalność bieżącą);
odsetki od pożyczki
227 tys. zł (zapłacone odsetki z tytułu
pożyczki od wspólnika Mariusza
Tuchlin);
odsetki od wierzytelności
47 tys. zł;
odsetki od emisji obligacji
715 tys. zł;
zrealizowane różnice kursowe ujemne
94 tys. zł;
b) działania pozytywne:
odsetki z tyt. lokat i kapitalizacja odsetek
58 tys. zł;
odsetki od wierzytelności
4 tys. zł;
zrealizowane różnice kursowe dodatnie
81 tys. zł.
I półrocze 2014 roku
Prowadzona przez Emitenta działalność pozwoliła na zrealizowanie w I półroczu 2014 roku przychodów ze sprzedaży
o wartości 97.765 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie poziomu
sprzedaży o 41.012 tys. zł, tj. o 72,3%. Wzrost sprzedaży spowodowany został realizacją dużych zamówień na roboty
budowlane w ramach Generalnego Wykonawstwa oraz ogólnym wzrostem popytu na inwestycje.
W I półroczu 2014 roku Emitent zrealizował zysk brutto w wysokości 5.836 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu
do analogicznego okresu 2013 roku o 2.578 tys. zł. Na osiągnięty w I półroczu 2014 roku zysk brutto przed
opodatkowaniem składają się:
– wynik ze sprzedaży
+7.027 tys. zł;
– wynik na pozostałej działalności operacyjnej
+157 tys. zł;
– wynik na działalności finansowej
-1.348 tys. zł.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała podstawowa działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 7.027 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku
o 3.167 tys. zł.
Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność operacyjna, która zamknęła się
wynikiem dodatnim w wysokości 157 tys. zł. Na ten poziom znaczący wpływ miały przede wszystkim:
a) działania pozytywne:
otrzymane odszkodowania
96 tys. zł, w tym:
o otrzymane odszkodowanie z tytułu rozwiązania
umowy deweloperskiej
18 tys. zł;
o odszkodowania z tytułu braku usunięcia usterek
i terminowej realizacji zadania
29 tys. zł;
o odszkodowanie za skradzioną stal
26 tys. zł;
o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy
23 tys. zł;
otrzymane odszkodowania powypadkowe
16 tys. zł;
dotacje z tyt. dofinansowania zakupu środków trwałych i budowy
hali produkcyjnej ze środków Unii Europejskiej
80 tys. zł;
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b)
-

-

zwrot opłat sądowych z egzekucji należności
przedawnione zobowiązanie
otrzymane gratis materiały
działania obniżające wynik:
strata ze zbycia środków trwałych
o likwidacja kotła wodnego
o sprzedaż zwijarki do blachy
o sprzedaż samochodu ciężarowego Mercedes Benz
o rezygnacja z budowy środka trwałego
kara umowna zapłacona odbiorcy i odszkodowania
o kara umowna zapłacona odbiorcy
o ugoda sądowa i inne porozumienia
koszt napraw powypadkowych
darowizny
o darowizna dla Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
o darowizna dla Rady Sołeckiej
o darowizna dla Szkoły Podstawowej w Pinczynie
o darowizna dla LOK na wsparcie zajęć z młodzieżą
o darowizna dla Pomorskiego Klubu Weteranów Lekkiej
Atletyki
o pozostałe darowizny
koszty procesów sądowych

27 tys. zł;
7 tys. zł;
142 tys. zł;
10 tys. zł, w tym:
-18 tys. zł;
5 tys. zł;
7 tys. zł;
-3 tys. zł;
34 tys. zł, w tym:
16 tys. zł;
18 tys. zł;
10 tys. zł;
19 tys. zł, w tym:
6 tys. zł;
5 tys. zł;
2 tys. zł;
2 tys. zł;

2 tys. zł;
2 tys. zł;
72 tys. zł (koszty opłat sądowych i
zastępstwa procesowego
związane z egzekucją należności
i zobowiązań);
umorzenie noty obciążeniowej za nienależyte wykonanie usługi
65 tys. zł.
Negatywne zmiany nastąpiły na płaszczyźnie działalności finansowej, na której osiągnięto ujemny wynik w wysokości
1.348 tys. zł, na który składały się przede wszystkim:
a) działania obniżające wynik:
koszty finansowe rat leasingowych
9 tys. zł (zapłacona część odsetkowa z
tytułu umów leasingowych);
odsetki od kredytów
357 tys. zł (zapłacone odsetki od kredytu w
rachunku bieżącym i kredytu na
działalność bieżącą);
odsetki od pożyczki
205 tys. zł (zapłacone odsetki z tytułu
pożyczki od wspólnika Mariusza
Tuchlin);
b)
-

odsetki od wierzytelności
zrealizowane różnice kursowe ujemne
odsetki od emisji obligacji
odsetki budżetowe
działania pozytywne:
odsetki z tyt. lokat i kapitalizacja odsetek
odsetki od wierzytelności
zrealizowane różnice kursowe dodatnie

53 tys. zł;
62 tys. zł;
1.022 tys. zł;
1 tys. zł;
323 tys. zł;
5 tys. zł;
33 tys. zł.
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IX.1.2 Ocena płynności Emitenta
Do oceny płynności finansowej Emitenta wykorzystano przedstawione poniżej wskaźniki:
Tabela 20 Wskaźniki płynności finansowej Emitenta
Wyszczególnienie

j.m.

30.06.2014

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Wskaźnik bieżącej płynności14

1,98

1,68

1,63

1,90

1,35

15

Wskaźnik płynności szybkiej

0,83

0,68

0,76

0,95

0,50

Wskaźnik natychmiastowy16

0,12

0,01

0,20

0,17

0,10

1,37

1,37

1,23

2,07

0,76

Wskaźnik handlowej zdolności
rozliczeniowej17
Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w
oparciu o aktywa obrotowe. Ukazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi. Przyjęta przez
banki i podawana w literaturze finansowej jego optymalna wysokość powinna zawierać się w przedziale 1,2 – 2,0.
Wskaźnik poniżej 1,2 wskazuje na zagrożenie zdolności przedsiębiorstwa do regulowania swoich bieżących
zobowiązań, co może bezpośrednio wpływać na sprawność prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności
gospodarczej. Wskaźnik wyższy niż 2,0 świadczy zaś o nadpłynności przedsiębiorstwa, tj. o złym gospodarowaniu.
W prezentowanych okresach wielkość wskaźnika bieżącej płynności Emitenta zawierała się w przedziale uznanym za
optymalny. Według stanu na 30.06.2014 roku jego poziom wyniósł 1,98, co oznacza że wartość aktywów obrotowych
przewyższała wartość zobowiązań krótkoterminowych – nastąpiło polepszenie wartości przedmiotowego wskaźnika w
porównaniu ze stanem na 31.12.2013 roku, kiedy to wartość tego wskaźnika wynosiła 1,63.
Wskaźnik szybkiej płynności jest uzupełnieniem wskaźnika płynności bieżącej. Zasady jego wyliczania są identyczne
jak przy wskaźniku płynności bieżącej. Jedynie aktywa obrotowe zostają pomniejszone o zapasy i krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe, które z powodu swojej stosunkowo małej płynności słabo zabezpieczają bieżące
zobowiązania. Optymalna wysokość tego wskaźnika powinna wynosić 1,0, tj. pasywa bieżące powinny być w całości
pokryte aktywami bieżącymi o wysokim stopniu płynności. Niska wartość tego wskaźnika może świadczyć o
problemach w zakresie płynności, wysoka zaś o nieproduktywnym nagromadzeniu środków pieniężnych i/lub
występowaniu wysokiego stanu należności, co może mieć niekorzystny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa.
W prezentowanych okresach wielkość wskaźnika szybkiej płynności Emitenta kształtowała się poniżej optymalnej.
Według stanu na 30.06.2014 roku poziom wskaźnika wyniósł 0,83, co oznacza, że wartość zobowiązań
krótkoterminowych przewyższała wartość aktywów obrotowych o wysokim stopniu płynności – nastąpiło jednak
polepszenie wielkości przedmiotowego wskaźnika w porównaniu ze stanem na 31.12.2013 roku, kiedy to wielkość
tego wskaźnika wynosiła 0,76.
Duże rozbieżności pomiędzy wskaźnikiem bieżącej i szybkiej płynności wynikają z faktu, iż zapasy stanowią istotny
składnik aktywów obrotowych Emitenta. Są to głównie półprodukty i produkty w toku - realizowane przez Emitenta
kontrakty na usługi i roboty, a także inwestycje deweloperskie oraz środki zaangażowane w budowę hotelu Almond
(bez gruntu, którego cena ujęta jest w Inwestycjach długoterminowych). Wzrost wartości realizowanych przez
Emitenta projektów przekłada się na wzrost produkcji w toku, a tym samym na wzrost poziomu zapasów i dość niskie
wskaźniki płynności szybkiej.
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej kształtował się w okresie 31.12.2012-30.06.2014 powyżej poziomu 1,0,
co oznacza, że całość zobowiązań wobec dostawców Emitenta miała pokrycie w należnościach od odbiorców.
Na płynność finansową Emitenta mogą negatywnie wpływać okresowe braki zdolności płatniczych kontrahentów. Na
dzień 30 czerwca 2014 r. stan przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług wynosił 15.629 tys. zł –
należności handlowe ogółem wynosiły 44.537 tys. zł. Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem
wynosił na dzień 30 czerwca 2014 roku 35%. Należności przeterminowane na dzień 30.06.2014 roku dotyczą głównie
dłużników, dla których Emitent realizował prace w ramach usług Generalnego Wykonawstwa oraz nabywców osprzętu
budowlanego tzw. łyżek koparkowych i którzy to inwestorzy/nabywcy oczekiwali na uruchomienie środków
finansowych przez banki lub spływ należności od swoich kontrahentów. Opóźnienia w spływie należności są cechą
charakterystyczną dla branży budowlanej. Zgodnie z danymi GUS („Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i
usługach w październiku 2014r.”) nadal sygnalizowany jest przez przedsiębiorstwa z branży budowlanej wzrost
opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Do dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu
emisyjnego spośród należności przeterminowanych na dzień 30 czerwca 2014 roku zostało uregulowanych ok. 33%
należności Emitenta. Należności przeterminowane na dzień 30.06.2014 roku obejmują wierzytelność w kwocie brutto
3.951.099,20 zł względem Iwony Okoniewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Okoniewska
PPHU „Michaś”, co zostało wskazane w rozdziale I.9. Część II. Czynniki ryzyka.
Zdaniem Zarządu Emitenta nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż Emitent posiada wielu
odbiorców. W ciągu roku realizuje kilkadziesiąt kontraktów o różnej wartości, przez co na jego sytuację nie ma wpływu
14

Wskaźnik bieżący – stosunek majątku obrotowego do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu.
Wskaźnik szybki – stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do
stanu zobowiązań krótkoterminowych.
16
Wskaźnik natychmiastowy – stosunek stanu środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do stanu
zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu.
17
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej - stosunek należności z tyt. dostaw i usług do zobowiązań z tyt. dostaw i usług
15
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jeden kontrakt. Niemniej należy podkreślić, iż chwilowe zachwianie płynności kontrahentów Emitenta może wpływać
na zmniejszenie jego zdolności do terminowej spłaty zobowiązań.
Na koniec czerwca 2014 roku wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej uległy polepszeniu w stosunku do końca roku
poprzedniego przede wszystkim na skutek spadku poziomu zobowiązań krótkoterminowych – spadek głównie
zobowiązań z tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych. W dniu 17.02.2014 roku Emitent dokonał wykupu
wyemitowanych w 2012 roku obligacji serii A na łączną kwotę 12.500 tys. zł (wg stanu na dzień 31.12.2013 kwota
ujęta w pozycji zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, co spowodowała
wzrost poziomu zobowiązań bieżących, a tym samym spadek wskaźników płynności). W dniu 18.02.2014 roku
Emitent podjął uchwałę o emisji obligacji serii B na kwotę 20.000 tys. zł i w dniu 20.02.2014 roku pozyskał w całości
w/w kwotę (wg stanu na dzień 30.06.2014 kwota ujęta w pozycji zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych).

IX.1.3 Wskaźniki rotacji Emitenta
Do oceny zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi Emitenta wykorzystano przedstawione
poniżej wskaźniki:
Tabela 21 Wskaźniki rotacji Emitenta
Wyszczególnienie

j.m.

30.06.2014

Wskaźnik rotacji aktywów18
Wskaźnik rotacji zapasów19

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

0,54

0,39

1,13

1,22

1,52

Liczba dni

140

196

124

108

101

20

Wskaźnik spływu należności

Liczba dni

88

131

82

89

49

Wskaźnik spłaty zobowiązań21

Liczba dni

124

197

145

115

121

87

124

91

82

81

Wskaźnik spłaty zobowiązań
Liczba dni
nieoprocentowanych22
Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

Biorąc pod uwagę wskaźniki rotacji Emitenta widać w wynikach za 2012 rok pogorszenie w stosunku do końca 2011
roku. Wskaźnik ściągalności należności uległ wydłużeniu o 41 dni natomiast okres płatności zobowiązań uległ
skróceniu o 6 dni. Biorąc pod uwagę wskaźnik rotacji zobowiązań nieoprocentowanych widać jego niewielki wzrost o
1 dzień w porównaniu do końca 2011 roku. Wskaźnik rotacji zapasów zanotował wzrost o 7 dni w porównaniu do
końca 2011 roku. Widoczny, wyraźny wzrost wskaźników rotacji należności pomiędzy 31.12.2011 – 31.12.2012 jest
konsekwencją oczekiwań klientów w zakresie wydłużenia okresu ich kredytowania.
Na koniec 2013 roku wskaźnik ściągalności należności uległ skróceniu o 7 dni natomiast okres płatności zobowiązań
uległ wydłużeniu o 30 dni (wg stanu na dzień 31.12.2013 kwota wyemitowanych w 2012 roku obligacji serii A w
wysokości 12.500 tys. zł ujęta jest w pozycji zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych, co spowodowała wzrost poziomu zobowiązań bieżących, a tym samym wzrost wskaźnika spłaty
zobowiązań). Biorąc pod uwagę wskaźnik rotacji zobowiązań nieoprocentowanych widać jego wzrost tylko o 9 dni w
porównaniu do końca 2012 roku. Wskaźnik rotacji zapasów zanotował wzrost o 16 dni w porównaniu do końca 2012
roku. Cykl zamiany na gotówkę (wskaźnik rotacji zapasów plus wskaźnik spływu należności minus wskaźnik spłaty
zobowiązań) uległ w 2013 roku skróceniu o 22 dni w porównaniu do końca roku 2012 i wyniósł 61 dni, co jest
pozytywnym zjawiskiem.
Na dzień 30.06.2014 roku wskaźnik ściągalności należności uległ wydłużeniu o 6 dni natomiast okres płatności
zobowiązań uległ skróceniu o 21 dni w porównaniu do końca 2013 roku w wyniku spadku poziomu zobowiązań
bieżących. Biorąc pod uwagę wskaźnik rotacji zobowiązań nieoprocentowanych widać jego spadek o 4 dni w
porównaniu do końca 2013 roku. Wskaźnik rotacji zapasów zanotował wzrost o 16 dni w porównaniu do końca 2013
roku. Cykl zamiany na gotówkę (wskaźnik rotacji zapasów plus wskaźnik spływu należności minus wskaźnik spłaty
zobowiązań) uległ na dzień 30.06.2014 roku wydłużeniu o 43 dni w porównaniu do końca roku 2013 i wyniósł 104 dni,
co jest negatywnym zjawiskiem.
Wskaźnik ściągalności należności w okresie 31.12.2012-30.06.2014 kształtuje się na zbliżonym poziomie (przedział
82-89 dni, za wyjątkiem stanu na dzień 30.06.2013 roku), co świadczy o stabilności w zakresie zarządzania
należnościami w tym okresie.
Okres płatności zobowiązań nieoprocentowanych w okresie 31.12.2011-30.06.2014 kształtuje się również na
zbliżonym poziomie (przedział 81-91 dni, za wyjątkiem stanu na dzień 30.06.2013 roku), co świadczy o stabilności w

18

Wskaźnik rotacji aktywów – relacja przychodów ze sprzedaży do aktywów ogółem wg stanu na dzień na koniec okresu.
Wskaźnik rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba dni) przez
przychody ze sprzedaży.
20
Okres spływu należności – należności ogółem na koniec okresu x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia liczba
dni) przez przychody ze sprzedaży.
21
Okres spłaty zobowiązań - - zobowiązania bieżące na koniec okresu x 365 dni (lub w przypadku niepełnego roku odpowiednia
liczba dni) przez przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów.
22
Okres spłaty zobowiązań nieoprocentowanych - - zobowiązania bieżące z wyłączeniem kredytów i pożyczek, zobowiązań
finansowych, zobowiązań z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu x 365 dni (lub w przypadku niepełnego
roku odpowiednia liczba dni) przez przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów.
19
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zakresie zarządzania zobowiązaniami w tym okresie i zachowaniu względnie optymalnej równowagi dni rotacji w
odniesieniu do należności i zobowiązań.
Większą dysproporcję widać w przypadku wskaźnika spłaty całości zobowiązań bieżących na koniec 2013 roku.
Znaczny wzrost poziomu wskaźnika wynika ze wzrostu poziomu zobowiązań bieżących (wg stanu na dzień
31.12.2013 kwota wyemitowanych w 2012 roku obligacji serii A w wysokości 12.500 tys. zł ujęta jest w pozycji
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych).
Wskaźnik rotacji zapasów w okresie 31.12.2011-30.06.2014 kształtuje się na wysokim poziomie przekraczającym 100
dni (przedział 101-140 dni, za wyjątkiem stanu na dzień 30.06.2013 roku). Wg stanu na dzień 30.06.2014 roku wzrósł
w porównaniu do końca 2013 roku do poziomu 140 dni, co jest związane z charakterystyczną dla branży budowlanej
sezonowością sprzedaży (wg stanu na dzień 30.06.2013 roku poziom wskaźnika wynosił 196 dni). Wysoki poziom
wskaźnika rotacji zapasów związany jest z wysokim poziomem zapasów związanych z prowadzonymi robotami w
toku. Większa liczba i wartość realizowanych przez Emitenta kontraktów przekłada się na wzrost produkcji w toku.
Poniższa tabela przedstawia strukturę zapasów oraz ich rotację w dniach.
Tabela 22 Struktura zapasów i wskaźniki rotacji zapasów Emitenta
Wyszczególnienie

j.m.

30.06.2014

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Zapasy

tys. zł

75 533

61 445

66 009

48 330

49 767

Materiały

tys. zł

6 958

4 589

6 036

3 340

7 621

Półprodukty i produkty w toku

tys. zł

56 524

47 101

49 989

40 568

38 566

Produkty gotowe

tys. zł

2 114

809

1 198

1 375

349

Towary

tys. zł

5 613

7 490

7 783

1 231

1 672

Zaliczki na dostawy

tys. zł

4 325

1 456

1 002

1 816

1 558

Zapasy - struktura

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Materiały - struktura

%

9,2%

7,5%

9,1%

6,9%

15,3%

Półprodukty i produkty w toku - struktura

%

74,8%

76,7%

75,7%

83,9%

77,5%

Produkty gotowe - struktura

%

2,8%

1,3%

1,8%

2,8%

0,7%

Towary - struktura

%

7,4%

12,2%

11,8%

2,5%

3,4%

Zaliczki na dostawy - struktura

%

5,7%

2,4%

1,5%

3,8%

3,1%

Zapasy – wskaźnik rotacji

Liczba dni

140

196

124

108

101

Materiały – wskaźnik rotacji

Liczba dni

13

15

11

7

16

Półprodukty i produkty w toku – wskaźnik
rotacji

Liczba dni

105

150

94

91

78

Produkty gotowe – wskaźnik rotacji

Liczba dni

4

3

2

3

1

Towary – wskaźnik rotacji

Liczba dni

10

24

15

3

3

Zaliczki na dostawy – wskaźnik rotacji

Liczba dni

8

5

2

4

3

Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

IX.1.4 Ocena zadłużenia Emitenta

23

Do oceny zadłużenia Emitenta wykorzystano przedstawione poniżej wskaźniki:
Tabela 23 Wskaźniki zadłużenia Emitenta
Wyszczególnienie

j.m.

24

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

30.06.2014

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

65,84%

70,76%

66,61%

70,18%

69,30%

26,58%

27,65%

18,14%

31,08%

18,23%

%
25

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
%
Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

23

Szczegółową analizę źródeł finansowania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przedstawiono w Rozdziale X Zasoby kapitałowe
Emitenta.
24
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów.
25
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem.
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Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.
Przyjęty przez banki i podawany w literaturze finansowej, dopuszczalny poziom zaangażowania kapitałów obcych w
aktywach przedsiębiorstwa powinien mieścić się w przedziale 57%-67%. Wskaźnik poniżej 57% może być
interpretowany jako nieracjonalne zarządzanie źródłami finansowania, natomiast wskaźnik na poziomie wyższym niż
67% świadczy o ryzyku utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do spłaty długów. W przedsiębiorstwach
charakteryzujących się wyjątkowo złą sytuacją ekonomiczno-finansową wskaźnik ogólnego zadłużenia osiąga wartość
powyżej 90%.
W przypadku Emitenta w latach 2011-2012 poziom ogólnego zadłużenia nieznacznie przekraczał dopuszczalny
poziom 67% - wg stanu na dzień 31.12.2012 był najwyższy w prezentowanym okresie i wynosił 70%.
W okresie 2013-30.06.2014 poziom ogólnego zadłużenia Emitenta spadł i mieści się w dopuszczalnym poziomie - na
dzień 30.06.2014r. wynosił niecałe 66% i jest najniższy w prezentowanym okresie.
Szczegółową strukturę zadłużenia Emitenta w okresie 30.06.2014-31.12.2011 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 24 Szczegółowa struktura zadłużenia Emitenta
Wyszczególnienie

30.06.2014

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.

Rezerwy na zobowiązania

II.

Kredyty i pożyczki

1.
2.
III.

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

65,84%

70,76%

66,61%

70,18%

69,30%

0,03%

0,21%

0,06%

0,24%

0,35%

24,63%

32,34%

26,09%

30,26%

29,63%

długoterminowe

13,74%

16,90%

16,59%

19,45%

13,81%

krótkoterminowe

10,90%

15,45%

9,49%

10,81%

15,81%

10,97%

8,64%

7,26%

9,38%

0,00%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

1.

długoterminowe

10,97%

8,64%

0,00%

9,38%

0,00%

2.

krótkoterminowe

0,00%

0,00%

7,26%

0,00%

0,00%

17,82%

16,30%

19,29%

13,96%

24,35%

9,86%

13,02%

10,41%

16,06%

14,60%

IV.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

V.

Pozostałe zobowiązania

1.

długoterminowe

1,87%

2,12%

1,55%

2,25%

4,42%

2.

krótkoterminowe

7,99%

10,90%

8,86%

13,82%

10,18%

2,52%

0,26%

3,50%

0,28%

0,39%

VI.

Rozliczenia międzyokresowe

Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

Stan zadłużenia wynika z dostępnych Emitentowi w danym okresie źródeł finansowania działalności gospodarczej.
Biorąc pod uwagę przyjęty przez banki i podawany w literaturze finansowej, dopuszczalny poziom zaangażowania
kapitałów obcych w aktywach przedsiębiorstwa na poziomie 57%-67%, Emitent uznaje iż wysokość zanotowanych
przez niego wskaźników zadłużenia nie stanowi czynnika ryzyka.

IX.2 WYNIK OPERACYJNY
IX.2.1 Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub
sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności
operacyjnej
2011 rok
– W 2011 roku Emitent zanotował wzrost sprzedaży robót budowlanych o 95,7% w porównaniu do roku
poprzedniego spowodowany realizacją dużych zadań infrastrukturalnych w ramach generalnego wykonawstwa,
zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a będących przedmiotem dofinansowania ze strony Unii
Europejskiej.
– Negatywny wpływ na osiągnięty w 2011 roku wynik brutto Emitenta miała działalność finansowa, na której
osiągnięto ujemny wynik w wysokości 3.107 tys. zł, na co znaczący wpływ miały głównie koszty finansowe rat
leasingowych oraz odsetki od kredytów i pożyczki.
– W trakcie 2011 roku, poza powyższymi, nie wystąpiły żadne inne nietypowe zdarzenia lub czynniki, które
mogłyby mieć wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Emitenta.
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2012 rok
– W 2012 roku nastąpił spadek sprzedaży robót budowlanych o 15,8% spowodowany zakończeniem dużych
projektów realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (w porównaniu do roku 2011). W roku
2012 Emitent zmienił strategię i skupił się na pozyskiwaniu kontraktów komercyjnych.
– W 2012 roku Emitent rozpoczął nowy etap w swojej działalności – produkcję osprzętów do maszyn budowlanych
(wszystkie typy łyżek koparkowych i ładowarkowych). Większość tej produkcji przeznaczona jest na rynek
zagraniczny.
– Pozytywny wpływ na osiągnięty w 2012 roku wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność operacyjna, która
zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 7.749 tys. zł, na co znaczący wpływ miało zanotowanie zysku ze
zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 7.942 tys. zł.
– Negatywny wpływ na osiągnięty w 2012 roku wynik brutto Emitenta miała działalność finansowa, na której
osiągnięto ujemny wynik w wysokości 4.970 tys. zł, na co znaczący wpływ miały głównie koszty finansowe rat
leasingowych, odsetki od kredytów i pożyczki oraz odsetki z tyt. emisji obligacji.
– W lutym 2012 roku sukcesem zakończyła się emisja obligacji zaoferowanych przez Emitenta. Ich łączna wartość
opiewała na 12.500 tys. zł.
– W trakcie 2012 roku, poza powyższymi, nie wystąpiły żadne inne nietypowe zdarzenia lub czynniki, które
mogłyby mieć wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Emitenta.
2013 rok
– W 2013 roku nastąpił wzrost sprzedaży robót budowlanych o 16,0% w porównaniu do roku poprzedniego
spowodowany większą ilością zamówień na roboty budowlane oraz wzrostem popytu na inwestycje.
– W 2013 roku Emitent zanotował znaczny wzrost sprzedaży osprzętu do maszyn budowlanych.
– Rok 2013 był dla Emitenta, a w szczególności działu produkcji osprzętów do maszyn budowlanych, rokiem
szczególnym i wyjątkowym. Emitent otrzymał w czerwcu certyfikat „Hardox in my body” wystawiony przez
Szwedzką Hutę SSAB jako dowód uznania za technologię wykorzystania blach trudnościeralnych w produkcji
łyżek. W październiku 2013 r. Emitent otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w programie PO IG 4.4 w
kwocie około 8 mln zł na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania Wielofunkcyjnej Łyżki Skarpowej. Łączna kwota
projektu wynosi około 20 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone w latach 2014-2015 na rozbudowę hal
produkcyjnych i zakup najnowocześniejszych maszyn do produkcji łyżek, a w szczególności produkcji
wielofunkcyjnej łyżki skarpowej. W grudniu 2013 r. Emitent rozpoczął rozmowy z jednym z największych
producentów maszyn budowlanych na świecie w celu produkcji łyżek dla fabryk maszyn budowlanych
rozmieszczonych na całym świecie. Wszystkie działania podjęte przez Emitenta w 2013 roku mają na celu
wyniesienie go w latach następnych do miana lidera wśród producentów osprzętów do maszyn budowlanych na
rynku europejskim i nie tylko.
– Pozytywny wpływ na osiągnięty w 2013 roku wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność operacyjna, która
zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 1.912 tys. zł, na co znaczący wpływ miało rozwiązanie rezerw
utworzonych na podst. art. 35d w kwocie 1.021 tys. zł oraz otrzymane odszkodowania.
– Negatywny wpływ na osiągnięty w 2013 roku wynik brutto Emitenta miała działalność finansowa, na której
osiągnięto ujemny wynik w wysokości 3.435 tys. zł, na co znaczący wpływ miały głównie odsetki z tyt. emisji
obligacji oraz odsetki od kredytów i pożyczki.
– W trakcie 2013 roku, poza powyższymi, nie wystąpiły żadne inne nietypowe zdarzenia lub czynniki, które
mogłyby mieć wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Emitenta.
I półrocze 2013 roku
– W czerwcu Emitent otrzymał certyfikat „Hardox in my body” wystawiony przez Szwedzką Hutę SSAB jako dowód
uznania za technologię wykorzystania blach trudnościeralnych w produkcji łyżek.
– Pozytywny wpływ na osiągnięty w I półroczu 2013 roku wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność
operacyjna, która zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 931 tys. zł, na co znaczący wpływ miały
otrzymane odszkodowania (w tym głównie kary umowne z tyt. braku terminowej realizacji przedmiotowego
zadania oraz z powodu braku usunięcia usterek).
– Negatywny wpływ na osiągnięty w I półroczu 2013 roku wynik brutto Emitenta miała działalność finansowa, na
której osiągnięto ujemny wynik w wysokości 1.533 tys. zł, na co znaczący wpływ miały głównie odsetki z tyt.
emisji obligacji oraz odsetki od kredytów i pożyczki.
– W trakcie I półrocza 2013 roku, poza powyższymi, nie wystąpiły żadne inne nietypowe zdarzenia lub czynniki,
które mogłyby mieć wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Emitenta.
I półrocze 2014 roku
– W I półroczu 2014 roku nastąpił wzrost sprzedaży robót budowlanych o 86,2% w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego spowodowany realizacją dużych zamówień na roboty budowlane w ramach
Generalnego Wykonawstwa oraz ogólnym wzrostem popytu na inwestycje.
– W I półroczu 2014 roku Emitent zanotował znaczny wzrost sprzedaży osprzętu do maszyn budowlanych.
– Pozytywny wpływ na osiągnięty w I półroczu 2014 roku wynik brutto Emitenta miała pozostała działalność
operacyjna, która zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 157 tys. zł.
– Negatywny wpływ na osiągnięty w I półroczu 2014 roku wynik brutto Emitenta miała działalność finansowa, na
której osiągnięto ujemny wynik w wysokości 1.348 tys. zł, na co znaczący wpływ miały głównie odsetki z tyt.
emisji obligacji oraz odsetki od kredytów i pożyczki.
– W trakcie I półrocza 2014 roku, poza powyższymi, nie wystąpiły żadne inne nietypowe zdarzenia lub czynniki,
które mogłyby mieć wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Emitenta.
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IX.2.2 Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta
w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmian
Tabela 25 Przychody ze sprzedaży Emitenta w okresie 30.06.2014-2011
Tys. zł
Przychód ze sprzedaży produktów

I-VI 2014

I-XII 2013

I-XII 2012

I-XII 2011

91 569

50 714

179 059

145 945

6 196

6 038

15 448

17 036

8 321

97 765

56 752

194 507

162 980

179 356

Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów
RAZEM
Źródło: Emitent

I-VI 2013

171 036

Tabela 26 Dynamika przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 30.06.2014-2011
Dynamika wzrostu/spadku

I-VI 2014/
I-VI 2013

Przychód ze sprzedaży produktów
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów
RAZEM
Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

80,6%

2013/2012

2012/2011

2011/2010

22,7%

-14,67%

94,30%

2,6%

-9,3%

104,75%

442,38%

72,3%

19,3%

-9,13%

100,26%

2011 rok
Zasadniczy wpływ na bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2011 roku miała realizacja dużych
zadań infrastrukturalnych w ramach generalnego wykonawstwa, zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
a będących przedmiotem dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. Wzrost przychodów ze sprzedaży
spowodowany był działaniami Emitenta, który mocno zaangażował się w pozyskiwanie kontraktów samorządowych.
2012 rok
Zasadniczy wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2012 roku miał spadek sprzedaży robót
budowlanych o 15,8% spowodowany zakończeniem dużych projektów realizowanych na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego (w porównaniu do roku 2011). W roku 2012 Emitent zmienił strategię i skupił się na pozyskiwaniu
kontraktów komercyjnych. Zmniejszenie ogólnych przychodów ze sprzedaży tylko o 9,1% Emitent zawdzięcza m.in.
rozszerzeniu działalności o produkcję osprzętów do maszyn budowlanych.
2013 rok
Zasadniczy wpływ na wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2013 roku miała większa ilość zamówień
na roboty budowlane oraz wzrost popytu na inwestycje. Znaczny wpływ na wzrost przychodów miała również większa
sprzedaż osprzętu do maszyn budowlanych.
Rok 2013 był dla Emitenta, a w szczególności działu produkcji osprzętów do maszyn budowlanych, rokiem
szczególnym i wyjątkowym. Emitent otrzymał w czerwcu certyfikat „Hardox in my body” wystawiony przez Szwedzką
Hutę SSAB jako dowód uznania za technologię wykorzystania blach trudnościeralnych w produkcji łyżek. W
październiku 2013 r. Emitent otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w programie PO IG 4.4 w kwocie około 8
mln zł na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania Wielofunkcyjnej Łyżki Skarpowej. Łączna kwota projektu wynosi
około 20 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone w latach 2014-2015 na rozbudowę hal produkcyjnych i zakup
najnowocześniejszych maszyn do produkcji łyżek, a w szczególności produkcji wielofunkcyjnej łyżki skarpowej. W
grudniu 2013 r. Emitent rozpoczął rozmowy z jednym z największych producentów maszyn budowlanych na świecie
w celu produkcji łyżek dla fabryk maszyn budowlanych rozmieszczonych na całym świecie. Wszystkie działania
podjęte przez Emitenta w 2013 roku mają na celu wyniesienie go w latach następnych do miana lidera wśród
producentów osprzętów do maszyn budowlanych na rynku europejskim i nie tylko. W dniu 13.06.2014 roku Emitent
podpisał Ramową Umowę dostaw dla niniejszego producenta maszyn i urządzeń budowlanych. Przedmiotem Umowy
jest nawiązanie współpracy pomiędzy stronami. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.
I półrocze 2014 roku
Zasadniczy wpływ na wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży Emitenta w I półroczu 2014 roku miała realizacja
dużych zamówień na roboty budowlane w ramach Generalnego Wykonawstwa oraz ogólny wzrost popytu na
inwestycje. Znaczny wpływ na wzrost przychodów miała również większa sprzedaż osprzętu do maszyn
budowlanych.

IX.2.3 Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej,
monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby
bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta
Działalność Emitenta oraz tempo rozwoju jest ściśle skorelowane z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Na wynik
finansowy Emitenta mają m.in. wpływ takie czynniki zewnętrzne jak:
– wielkość PKB;
– poziom bezrobocia;
– wysokość dochodów ludności;
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–
–

poziom inflacji;
poziom stóp procentowych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego:
– PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale 2014 roku
wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z II kwartałem 2013 roku. W I półroczu br. PKB był realnie wyższy o 3,4%, w
porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku;
– Popyt krajowy w II kwartale 2014 roku wzrósł w skali roku o 5,1% wobec 3,0% w I kwartale br. Spożycie ogółem
było wyższe niż przed rokiem o 2,3%, w tym spożycie indywidualne o 2,8%;
– Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2014 roku wyniosła 11,5% i w porównaniu do września
2013 roku była niższa o 1,5%;
– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 roku spadły o 0,3% w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku;
– Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2014 roku spadły o 0,9% w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku.
Zarówno z punktu widzenia okresów przeszłych jak i przyszłości, na wyniki operacyjne Emitenta miały i będą miały
silny wpływ następujące elementy polityki rządowej, fiskalnej, monetarnej, gospodarczej i pozostałe czynniki:
– Poziom sytuacji gospodarczej kraju, zasobność polskiego społeczeństwa i poziom bezrobocia:
– wzrastająca zasobność polskiego społeczeństwa i spadek bezrobocia wraz z rozwojem polskiej gospodarki,
zwiększa popyt na usługi budowlane zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak i
przemysłowego, a tym samym na produkty oferowane przez Emitenta (poziomy wskaźników ufności
konsumenckiej, badane przez GUS, w październiku 2014 r. wskazują, że w porównaniu do października
2013 r., występuje tendencja przyspieszenia dynamiki konsumpcji indywidualnej);
– spadająca zasobność polskiego społeczeństwa i wzrost bezrobocia wraz z zahamowanym rozwojem polskiej
gospodarki, zmniejsza popyt na usługi budowlane zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jak i
przemysłowego, a tym samym na produkty oferowane przez Emitenta.
– Poziom aktywności inwestorów w regionie:
Głównym rynkiem działalności Emitenta jest obszar województwa pomorskiego. Działania na rynku lokalnym
związane są z dużą koncentracją przestrzenną sprzedawców i nabywców. Takie ograniczenie lokalne
powoduje, iż przychody Emitenta w dużej mierze zależą od stopnia aktywności inwestorów w regionie:
– zmniejszenie poziomu lokalnych inwestycji przekłada się negatywnie na wynik finansowy oraz perspektywy
rozwoju Emitenta;
– zwiększenie poziomu lokalnych inwestycji przekłada się pozytywnie na wynik finansowy oraz perspektywy
rozwoju Emitenta.
– Ceny lokali w ramach działalności deweloperskiej:
Rentowność działalności deweloperskiej jest uzależniona od cen sprzedawanych lokali, na które Emitent nie ma
bezpośredniego wpływu:
– wzrost cen lokali przekłada się pozytywnie na poziom generowanych przez Emitenta marż, ale z drugiej
strony może negatywnie wpłynąć na poziom przychodów – wyższa cena to mniejsze zakupy/mniejszy popyt;
– spadek cen lokali przekłada się negatywnie na poziom generowanych przez Emitenta marż. W okresie
obniżenia cen Emitent może znacząco zmniejszyć sprzedaż wybudowanych lokali, a w skrajnych warunkach
wstrzymać realizację wybranych projektów - sytuacja taka, w przypadku jej zaistnienia, może mieć
negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta.
– Ceny gruntów związanych z działalnością deweloperską:
W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Emitent nabył grunty, na których będzie realizował projekty:
– w przypadku wzrostu cen rynkowych, ceny nabycia kupionych przez Emitenta gruntów okażą się atrakcyjne,
co może w konsekwencji spowodować zwiększenie planowanej rentowności projektów;
– w przypadku spadku cen rynkowych, ceny nabycia kupionych przez Emitenta gruntów okażą się
nieatrakcyjne, co może w konsekwencji spowodować zmniejszenie planowanej rentowności wybranych
projektów lub wstrzymanie ich realizacji.
– Ceny oraz dostępności materiałów, surowców i towarów:
– w przypadku prowadzonej przez Emitenta działalności, ze względu na długość całego procesu
produkcyjnego, istotne znaczenie ma ryzyko wzrostu cen materiałów, które przekłada się bezpośrednio na
zachwianie budżetu inwestycji oraz jej rentowność. To samo dotyczy dostępności niezbędnych materiałów i
surowców. Ich ograniczenie wiązałoby się z zaburzeniem całego procesu produkcyjnego oraz opóźnieniami
terminów zakończenia realizowanych projektów. Ponadto trzeba również wziąć pod uwagę ryzyko wzrostu
cen paliw, które stanowią ważny czynnik cenotwórczy. Natomiast w przypadku zwiększenia się ogólnego
poziomu inwestycji istnieje ryzyko wydłużenia czasu oczekiwania na niezbędne materiały. Wystąpienie takiej
sytuacji może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju.
– Poziom kosztów operacyjnych:
– wzrost podstawowych kosztów operacyjnych, tj. kosztów materiałów i energii i wynagrodzeń pracowników,
wymierny wpływ na osiąganą rentowność Emitenta.
– Poziom stóp procentowych NBP:
– wzrost stóp zwiększa koszty finansowe Emitenta;
– spadek stóp zmniejsza koszty finansowe Emitenta;
– Możliwość korzystania ze środków pomocowych UE w celu dalszego rozwoju.
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X ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENTA
X.1
X.1.1

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA (ZARÓWNO KRÓTKO JAK I DŁUGOTERMINOWEGO)
Źródła finansowania aktywów Emitenta

Tabela 27 Źródła finansowania aktywów Emitenta
Wyszczególnienie

j.m.

30.06.2014

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Kapitał własny

(tys. zł)

62 272

42 321

57 513

39 725

36 194

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(tys. zł)

120 016

102 419

114 740

93 497

81 718

Rezerwy na zobowiązania

(tys. zł)

51

298

106

322

412

Zobowiązania długoterminowe

(tys. zł)

48 445

40 022

31 255

41 401

21 495

Zobowiązania krótkoterminowe

(tys. zł)

66 919

61 729

77 351

51 404

59 357

Rozliczenia międzyokresowe
Razem kapitał
Źródło: Emitent

(tys. zł)

4 601

370

6 028

370

455

(tys. zł)

182 287

144 740

172 253

133 221

117 912

Do oceny struktury finansowania aktywów Emitenta wykorzystano przedstawione poniżej wskaźniki:
Tabela 28 Wskaźniki struktury finansowania aktywów Emitenta
Wyszczególnienie

j.m.

30.06.2014

30.06.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Wskaźnik struktury kapitału26

%

77,80%

94,57%

54,34%

104,22%

59,39%

27

%

65,84%

70,76%

66,61%

70,18%

69,30%

242,00%

199,50%

235,36%

225,78%

29,24%

33,39%

29,82%

30,70%

Wskaźnik stopy zadłużenia

Wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów
%
192,73%
własnych28
Wskaźnik udziału kapitału własnego w
%
34,16%
finansowaniu majątku29
Źródło: Na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta

2011 rok
Źródłem finansowania majątku Emitenta są zgromadzone kapitały własne i kapitały obce. Stan kapitałów własnych na
koniec 2011 roku wynosił 36.194 tys. zł, co stanowiło 30,70% ogólnej sumy bilansowej (wzrost o 2.561 tys. zł w
porównaniu do końca porównywalnego 2010 roku). Struktura kapitałów własnych na 31.12.2011 r. przedstawia się
następująco:
–
kapitał podstawowy
6.200 tys. zł
–
kapitał zapasowy
27.432 tys. zł
–
zysk (strata) netto
2.561 tys. zł.
Wg stanu na dzień 31.12.2011r. kapitał podstawowy wynosił 6.200 tys. zł i był podzielony na 6.200 udziałów o
wartości nominalnej 1.000 złoty każdy.
Stan kapitałów obcych na dzień 31.12.2011 roku wynosił 81.718 tys. zł, co stanowiło 69,30% pasywów (wzrost o
25.563 tys. zł w porównaniu do końca porównywalnego 2010 roku głównie w wyniku wzrostu poziomu
krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – finansowanie zapasów i należności
oraz wydatków inwestycyjnych).
Do najistotniejszych pozycji w tym zakresie należą:
–
Zobowiązania krótkoterminowe
– z tytułu dostaw i usług
– kredyty i pożyczki
– inne
– z tytułu leasingu
– zaliczki otrzymywane na dostawy (w tym zaliczki klientów
na poczet lokali mieszkaniowych: 1.711 tys. zł)
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
– z tytułu leasingu finansowego
– z tytułu wynagrodzeń
– fundusze specjalne
26

59.357
28.708
18.646
4.097
2.305
2.011
1.794
919
853
24

tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł.

Wskaźnik struktury kapitału – stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego.
Wskaźnik stopy zadłużenia – stosunek zadłużenia ogółem do sumy pasywów/aktywów.
28
Wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów własnych – stosunek wartości zadłużenia ogółem do wartości kapitałów własnych.
29
Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku – stosunek wartości kapitałów własnych do wartości
aktywów/pasywów.
27
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–

–
–

Zobowiązania długoterminowe
– kredyty i pożyczki wobec jedn. powiązanych
– kredyty i pożyczki
– umowy leasingu operacyjnego
– kaucje gwarancyjne
– umowy leasingu finansowego
Rozliczenia międzyokresowe
– inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Rezerwy na zobowiązania
– rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

21.495
9.030
7.256
2.285
1.519
1.405
455
455
412
384
28

tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł.
tys. zł, w tym:
tys. zł.
tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł.

Wskaźniki zawarte w tabeli 28 wskazują na znaczną przewagę udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku
Emitenta. Stan zadłużenia wynika z dostępnych Emitentowi w danym okresie źródeł finansowania działalności
gospodarczej.
2012 rok
Źródłem finansowania majątku Emitenta są zgromadzone kapitały własne i kapitały obce. Stan kapitałów własnych na
koniec 2012 roku wynosił 39.725 tys. zł, co stanowiło 29,82% ogólnej sumy bilansowej (wzrost o 3.531 tys. zł w
porównaniu do końca porównywalnego 2011 roku). Struktura kapitałów własnych na 31.12.2012 r. przedstawia się
następująco:
–
kapitał podstawowy
6.410 tys. zł
–
kapitał zapasowy
29.994 tys. zł
–
zysk (strata) netto
3.321 tys. zł.
Wg stanu na dzień 31.12.2012r. kapitał podstawowy wynosił 6.410 tys. zł i był podzielony na 6.410 udziałów o
wartości nominalnej 1.000 złoty każdy.
Stan kapitałów obcych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 93.497 tys. zł, co stanowiło 70,18% pasywów (wzrost o
11.778 tys. zł w porównaniu do końca porównywalnego 2011 roku głównie w wyniku wzrostu poziomu
długoterminowych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych –
finansowanie działalności bieżącej, częściowa spłata bieżących zobowiązań, finansowanie wydatków inwestycyjnych).
Do najistotniejszych pozycji w tym zakresie należą:
–
Zobowiązania krótkoterminowe
– z tytułu dostaw i usług
– kredyty i pożyczki
– zaliczki otrzymywane na dostawy (w tym zaliczki klientów
na poczet lokali mieszkaniowych: 9.948 tys. zł)
– inne
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
– z tytułu leasingu
– z tytułu wynagrodzeń
– z tytułu leasingu finansowego
– fundusze specjalne
–
Zobowiązania długoterminowe
– kredyty i pożyczki
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– kredyty i pożyczki wobec jedn. powiązanych
– kaucje gwarancyjne
– umowy leasingu operacyjnego
– umowy leasingu finansowego
–
Rozliczenia międzyokresowe
– inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
–
Rezerwy na zobowiązania
– rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– pozostałe rezerwy

51.404
18.592
14.407
11.108

tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł

3.902
1.447
976
541
408
23
41.401
19.378
12.500
6.530
2.153
527
314
370
370
322
279
26
16

tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł.
tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł.
tys. zł, w tym:
tys. zł.
tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł.

Wskaźniki zawarte w tabeli 28 wskazują na znaczną przewagę udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku
Emitenta. Stan zadłużenia wynika z dostępnych Emitentowi w danym okresie źródeł finansowania działalności
gospodarczej.
2013 rok
Źródłem finansowania majątku Emitenta są zgromadzone kapitały własne i kapitały obce. Stan kapitałów własnych na
koniec 2013 roku wynosił 57.513 tys. zł, co stanowiło 33,39% ogólnej sumy bilansowej (wzrost o 17.788 tys. zł w
porównaniu do końca porównywalnego 2012 roku). Struktura kapitałów własnych na 31.12.2013 r. przedstawia się
następująco:
–
kapitał podstawowy
6.410 tys. zł
–
kapitał zapasowy
33.315 tys. zł
–
zysk (strata) netto
17.788 tys. zł.
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Wg stanu na dzień 31.12.2013r. kapitał podstawowy wynosił 6.410 tys. zł i był podzielony na 6.410 udziałów o
wartości nominalnej 1.000 złoty każdy.
Stan kapitałów obcych na dzień 31.12.2013 roku wynosił 114.740 tys. zł, co stanowiło 66,61% pasywów (wzrost o
21.244 tys. zł w porównaniu do końca porównywalnego 2012 roku głównie w wyniku wzrostu poziomu zobowiązań z
tytułu dostaw i usług, rozliczeń międzyokresowych oraz długo i krótkoterminowych kredytów i pożyczek –
finansowanie zapasów i należności oraz wydatków inwestycyjnych).
Do najistotniejszych pozycji w tym zakresie należą:
–
Zobowiązania krótkoterminowe
– z tytułu dostaw i usług
– kredyty i pożyczki
– z tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych
– zaliczki otrzymywane na dostawy (w tym zaliczki klientów
na poczet lokali mieszkaniowych: 5.055 tys. zł)
– inne
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
– z tytułu wynagrodzeń
– z tytułu leasingu
– z tytułu leasingu finansowego
– fundusze specjalne
–
Zobowiązania długoterminowe
– kredyty i pożyczki
– kredyty i pożyczki wobec jedn. powiązanych
– kaucje gwarancyjne
– umowy leasingu finansowego
– umowy leasingu operacyjnego
–
Rozliczenia międzyokresowe
– inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (dotacje
unijne)
– inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wycena
umów długoterminowych)
–
Rezerwy na zobowiązania
– rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– pozostałe rezerwy

77.351
33.232
16.351
12.500
5.226

tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł

4.599
4.114
566
558
203
3
31.255
22.054
6.530
2.612
37
22
6.028
4.681

tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł.
tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł.
tys. zł, w tym:
tys. zł

1.347 tys. zł.
106
55
31
20

tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł
tys. zł.

Wskaźniki zawarte w tabeli 28 wskazują na znaczną przewagę udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku
Emitenta. Stan zadłużenia wynika z dostępnych Emitentowi w danym okresie źródeł finansowania działalności
gospodarczej.
I półrocze 2013 roku
Źródłem finansowania majątku Emitenta są zgromadzone kapitały własne i kapitały obce. Stan kapitałów własnych na
dzień 30.06.2013 roku wynosił 42.321 tys. zł, co stanowiło 29,24% ogólnej sumy bilansowej. Struktura kapitałów
własnych na 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:
–
kapitał podstawowy
6.410 tys. zł
–
kapitał zapasowy
33.315 tys. zł
–
zysk (strata) netto
2.597 tys. zł.
Wg stanu na dzień 30.06.2013r. kapitał podstawowy wynosił 6.410 tys. zł i był podzielony na 6.410 udziałów o
wartości nominalnej 1.000 złoty każdy.
Stan kapitałów obcych na dzień 30.06.2013 roku wynosił 102.419 tys. zł, co stanowiło 70,76% pasywów.
Do najistotniejszych pozycji w tym zakresie należą:
–
Zobowiązania krótkoterminowe
61.729 tys. zł, w tym:
– z tytułu dostaw i usług
23.598 tys. zł
– kredyty i pożyczki
22.356 tys. zł
– zaliczki otrzymywane na dostawy (w tym zaliczki klientów
10.191 tys. zł
na poczet lokali mieszkaniowych: 9.953 tys. zł)
– inne
3.110 tys. zł
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
906 tys. zł
– z tytułu wynagrodzeń
607 tys. zł
– z tytułu leasingu
486 tys. zł
– z tytułu leasingu finansowego
452 tys. zł
– fundusze specjalne
23 tys. zł.
–
Zobowiązania długoterminowe
40.022 tys. zł, w tym:
– kredyty i pożyczki
17.926 tys. zł
– z tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych
12.500 tys. zł
– kredyty i pożyczki wobec jedn. powiązanych
6.530 tys. zł
– kaucje gwarancyjne
2.539 tys. zł
– umowy leasingu operacyjnego
526 tys. zł.
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–
–

Rozliczenia międzyokresowe
– inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Rezerwy na zobowiązania
– rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

370
370
298
271
26

tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł, w tym:
tys. zł
tys. zł.

Wskaźniki zawarte w tabeli 28 wskazują na znaczną przewagę udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku
Emitenta. Stan zadłużenia wynika z dostępnych Emitentowi w danym okresie źródeł finansowania działalności
gospodarczej.
I półrocze 2014 roku
Źródłem finansowania majątku Emitenta są zgromadzone kapitały własne i kapitały obce. Stan kapitałów własnych na
dzień 30.06.2014 roku wynosił 62.272 tys. zł, co stanowiło 34,16% ogólnej sumy bilansowej (wzrost o 4.759 tys. zł w
porównaniu do końca 2013 roku). Struktura kapitałów własnych na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:
–
kapitał podstawowy
6.410 tys. zł
–
kapitał zapasowy
51.103 tys. zł
–
zysk (strata) netto
4.759 tys. zł.
Wg stanu na dzień 30.06.2014r. kapitał podstawowy wynosił 6.410 tys. zł i był podzielony na 6.410.000 akcji o
wartości nominalnej 1 złoty każda.
Stan kapitałów obcych na dzień 30.06.2014 roku wynosił 120.016 tys. zł, co stanowiło 65,84% pasywów (wzrost o
5.275 tys. zł w porównaniu do końca 2013 roku głównie w wyniku wzrostu poziomu zobowiązań z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych i zaliczek otrzymywanych na dostawy – finansowanie zapasów i należności oraz
wydatków inwestycyjnych).
Do najistotniejszych pozycji w tym zakresie należą:
–
Zobowiązania krótkoterminowe
66.919 tys. zł, w tym:
– z tytułu dostaw i usług
32.482 tys. zł
– kredyty i pożyczki
19.866 tys. zł
– zaliczki otrzymywane na dostawy (w tym zaliczki klientów
9.825 tys. zł
na poczet lokali mieszkaniowych: 9.654 tys. zł)
– inne
2.115 tys. zł
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
1.613 tys. zł
– z tytułu wynagrodzeń
627 tys. zł
– z tytułu leasingu
239 tys. zł
– z tytułu leasingu finansowego
100 tys. zł
– fundusze specjalne
52 tys. zł.
–
Zobowiązania długoterminowe
48.445 tys. zł, w tym:
– z tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych
20.000 tys. zł
– kredyty i pożyczki
18.509 tys. zł
– kredyty i pożyczki wobec jedn. powiązanych
6.530 tys. zł
– kaucje gwarancyjne
3.384 tys. zł
– umowy leasingu operacyjnego
22 tys. zł.
–
Rozliczenia międzyokresowe
4.601 tys. zł, w tym:
– inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (dotacje
4.601 tys. zł.
unijne)
–
Rezerwy na zobowiązania
51 tys. zł, w tym:
– rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
18 tys. zł
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
31 tys. zł
– pozostałe rezerwy
1 tys. zł.
Wskaźniki zawarte w tabeli 28 wskazują na znaczną przewagę udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku
Emitenta. Stan zadłużenia wynika z dostępnych Emitentowi w danym okresie źródeł finansowania działalności
gospodarczej.

X.2

WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH EMITENTA

Rok 2011 – jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami).
W wyniku prowadzonej przez Emitenta w roku 2011 działalności nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 1.079 tys. zł w stosunku do stanu na początku roku. Strumienie przepływu środków pieniężnych w ramach
poszczególnych obszarów działalności przedstawiały się następująco:
–
działalność operacyjna
+3.330 tys. zł
–
działalność inwestycyjna
-8.778 tys. zł
–
działalność finansowa
+6.527 tys. zł.
W ramach działalności operacyjnej głównym źródłem dodatnich przepływów finansowych była zmiana (wzrost) stanu
zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, o 17.449 tys. zł, amortyzacja w wysokości 6.460
tys. zł, osiągnięcie przez Emitenta zysku netto w kwocie 2.561 tys. zł oraz pozycja odsetki i udziały w zyskach
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(dywidendy) w kwocie 1.619 tys. zł. Głównym źródeł ujemnych przepływów finansowych była zmiana (wzrost) stanu
zapasów o 12.089 tys. zł, zmiana (wzrost) stanu należności o 11.357 tys. zł oraz zmiana (wzrost) stanu rozliczeń
międzyokresowych o 807 tys. zł.
W ramach działalności inwestycyjnej głównym i jedynym źródłem wydatków były wydatki na nabycie wartości
niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w łącznej kwocie 9.537 tys. zł. Głównym i jedynym
źródłem wpływów były wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w wysokości 758 tys. zł.
W ramach działalności finansowej głównym i jedynym źródłem wpływów były kredyty i pożyczki w kwocie 14.910 tys.
zł. Głównym źródłem wydatków były płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego w wysokości 3.576
tys. zł, spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.188 tys. zł oraz wydatki z tytułu odsetek w wysokości 1.619 tys. zł.
Rok 2012 – jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami).
W wyniku prowadzonej przez Emitenta w roku 2012 działalności nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 3.061 tys. zł w stosunku do stanu na początku roku. Strumienie przepływu środków pieniężnych w ramach
poszczególnych obszarów działalności przedstawiały się następująco:
–
działalność operacyjna
-9.213 tys. zł
–
działalność inwestycyjna
+725 tys. zł
–
działalność finansowa
+11.549 tys. zł.
W ramach działalności operacyjnej głównym źródeł ujemnych przepływów finansowych była zmiana (wzrost) stanu
należności o 9.177 tys. zł, pozycja zysk (strata) z działalności inwestycyjnej w wysokości 7.942 tys. zł, zmiana
(spadek) stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów o 2.861 tys. zł oraz zmiana (wzrost)
stanu rozliczeń międzyokresowych o 1.240 tys. zł. Głównym źródłem dodatnich przepływów finansowych była
amortyzacja w wysokości 4.727 tys. zł, osiągnięcie przez Emitenta zysku netto w kwocie 3.321 tys. zł, pozycja odsetki
i udziały w zyskach (dywidendy) w kwocie 2.533 tys. zł oraz zmiana (spadek) stanu zapasów o 1.437 tys. zł.
W ramach działalności inwestycyjnej głównym źródłem wpływów były wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 4.793 tys. zł. Kwota ta obejmuje: wpływy ze sprzedaży
środków trwałych w kwocie 2.033 tys. zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.600 tys. zł, otrzymane
odszkodowanie zw. z rozw. um. leasingu w kwocie 160 tys. zł. Głównym źródłem wydatków były inne wydatki
inwestycyjne w kwocie 4.163 tys. zł. Kwota innych wydatków inwestycyjnych obejmuje wypłacone zaliczki na środki
trwałe, w tym: zaliczka na spychacz i przesiewacz 813 tys. zł, zaliczka na nieruchomość położoną w Rokitkach gm.
Tczew 3.000 tys. zł, zaliczka na nieruchomość położoną w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 350 tys. zł.
W ramach działalności finansowej głównym źródłem wpływów były kredyty i pożyczki w kwocie 16.000 tys. zł oraz
wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12.500 tys. zł. Głównym źródłem wydatków
były spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 10.612 tys. zł, płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
w wysokości 3.740 tys. zł oraz wydatki z tytułu odsetek w wysokości 2.899 tys. zł.
Rok 2013 – jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami).
W wyniku prowadzonej przez Emitenta w roku 2013 działalności nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 6.706 tys. zł w stosunku do stanu na początku roku. Strumienie przepływu środków pieniężnych w ramach
poszczególnych obszarów działalności przedstawiały się następująco:
–
działalność operacyjna
+15.272 tys. zł
–
działalność inwestycyjna
-12.502 tys. zł
–
działalność finansowa
+3.935 tys. zł.
W ramach działalności operacyjnej głównym źródłem dodatnich przepływów finansowych było osiągnięcie przez
Emitenta zysku netto w kwocie 17.788 tys. zł, zmiana (wzrost) stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów, o 12.581 tys. zł, pozycja odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) w kwocie 3.466 tys. zł,
amortyzacja w wysokości 2.908 tys. zł oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych o 1.781 tys. zł. Głównym
źródeł ujemnych przepływów finansowych była zmiana (wzrost) stanu należności o 12.125 tys. zł oraz zmiana
(wzrost) stanu zapasów o 10.707 tys. zł. Wzrost stanu należności w 2013 roku jest konsekwencją wzrostu sprzedaży
generowanej przez Emitenta. Przyrost wartości zapasów w 2013 roku jest konsekwencją: wzrostu sprzedaży
generowanej przez Emitenta w ramach generalnego wykonawstwa i w związku z tym przyrostu stanu zaawansowania
robót w toku na dzień bilansowy, wzrostu skali działania w ramach działalności deweloperskiej i finansowaniem
projektów, wzrostu wydatków na Hotel Almond.
W ramach działalności inwestycyjnej głównym źródłem wydatków była zapłata kwoty 17.455 tys. zł za nabyte aktywa
finansowe mające charakter inwestycyjny (nieruchomości). Na kwotę tą składała się zapłata za nabytą nieruchomość
Rokitki k. Tczewa, nieruchomość Morena w Gdańsku oraz nieruchomość w Bydgoszczy. Głównym źródłem wpływów
były wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 7.530
tys. zł. Kwota ta obejmuje: przychód ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 72230 tys. zł, spływ należności z tytułu
sprzedanych w 2012 roku środków trwałych, tj. sprzedaży gruntu położonego w Pinczynie (grunt ze złożami piasku i
kruszyw, które mogą być wydobywane w sposób komercyjny) za kwotę 6.000 tys. zł i sprzedaży nieruchomości
położonej w Knybawie za kwotę 808 tys. zł.
W ramach działalności finansowej Głównym źródłem wpływów były kredyty i pożyczki w kwocie 10.585 tys. zł oraz
inne wpływy finansowe (dotacja w roku otrzymania) w kwocie 4.391 tys. zł. Głównym źródłem wydatków były spłaty
30

Wyjaśnienie: w Rachunku Zysków i Strat w 2013 roku wpływy ze sprzedaży Wartości Niematerialnych i Prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 203 tys. zł (przychód 722 tys. zł pomniejszony o koszt nabycia 519 tys. zł)
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kredytów i pożyczek w wysokości 6.123 tys. zł, wydatki z tytułu odsetek w wysokości 3.428 tys. zł oraz płatności
zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego w wysokości 1.489 tys. zł.
I półrocze 2014 roku – jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29
września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami).
W wyniku prowadzonej przez Emitenta w I półroczu 2014 roku działalności nastąpiło zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 7.390 tys. zł w stosunku do stanu na początku roku. Strumienie przepływu środków pieniężnych
w ramach poszczególnych obszarów działalności przedstawiały się następująco:
–
działalność operacyjna
-7.593 tys. zł
–
działalność inwestycyjna
-5.193 tys. zł
–
działalność finansowa
+5.396 tys. zł.
W ramach działalności operacyjnej głównym źródeł ujemnych przepływów finansowych była zmiana (wzrost) stanu
zapasów o 9.525 tys. zł oraz zmiana (wzrost) stanu należności o 6.262 tys. zł. Wzrost stanu należności w I półroczu
2014 roku jest konsekwencją wysokiego poziomu sprzedaży generowanej przez Emitenta. Przyrost wartości zapasów
jest konsekwencją: wysokiego poziomu sprzedaży generowanej przez Emitenta w ramach generalnego wykonawstwa
i w związku z tym przyrostu stanu zaawansowania robót w toku na dzień bilansowy oraz wzrostu wydatków na Hotel
Almond. Głównym źródłem dodatnich przepływów finansowych było osiągnięcie przez Emitenta zysku netto w kwocie
4.759 tys. zł, amortyzacja w wysokości 1.436 tys. zł, pozycja odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) w kwocie 1.287
tys. zł oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych o 1.055 tys. zł.
W ramach działalności inwestycyjnej głównym źródłem wydatków było nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych w łącznej kwocie 3.247 tys. zł oraz inne wydatki inwestycyjne w kwocie 3.202 tys.
zł. Na inne wydatki inwestycyjne składają się: wpłacone zaliczki na środki trwałe +2.874 tys. zł, rezygnacja z zakupu
maszyn (zwrot zaliczki) -628 tys. zł, przeksięgowanie zaliczki na środki trwałe -44 tys. zł, wpłacona zaliczka na
budowę hali produkcyjnej +1.000 tys. zł. Głównym źródłem wpływów były inne wpływy inwestycyjne w wysokości 627
tys. zł, wpływy z aktywów finansowych w kwocie 327 tys. zł oraz wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w łącznej kwocie 301 tys. zł.
W ramach działalności finansowej głównym źródłem wpływów były wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych
(obligacji) w kwocie 20.000 tys. zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 2.204 tys. zł oraz. Głównym źródłem wydatków był
wykup dłużnych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12.500 tys. zł, spłaty kredytów i pożyczek w wysokości
2.235 tys. zł, wydatki z tytułu odsetek w wysokości 1.619 tys. zł oraz płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego w wysokości 455 tys. zł.

X.3

INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY
FINANSOWANIA EMITENTA

Wg stanu na:
– 31.12.2011 roku udział zobowiązań (zobowiązania + rezerwy
jego aktywów/pasywów wynosił odpowiednio 69,30%;
– 31.12.2012 roku udział zobowiązań (zobowiązania + rezerwy
jego aktywów/pasywów wynosił odpowiednio 70,18%;
– 31.12.2013 roku udział zobowiązań (zobowiązania + rezerwy
jego aktywów/pasywów wynosił odpowiednio 66,61%;
– 30.06.2013 roku udział zobowiązań (zobowiązania + rezerwy
jego aktywów/pasywów wynosił odpowiednio 70,76%;
– 30.06.2014 roku udział zobowiązań (zobowiązania + rezerwy
jego aktywów/pasywów wynosił odpowiednio 65,84%.

+ rozliczenia międzyokresowe) Emitenta w sumie
+ rozliczenia międzyokresowe) Emitenta w sumie
+ rozliczenia międzyokresowe) Emitenta w sumie
+ rozliczenia międzyokresowe) Emitenta w sumie
+ rozliczenia międzyokresowe) Emitenta w sumie

Szczegółowy opis struktury finansowania Emitenta przedstawiony jest w punkcie X.1.1.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent finansował zapotrzebowanie na środki obrotowe
zobowiązaniami wobec dostawców, kredytami bankowymi i leasingiem finansowym, emisją papierów dłużnych
(obligacji) oraz własnymi zasobami finansowymi.
Wg stanu na dzień 30.06.2014 roku Emitent był stroną następujących umów kredytowych/umów pożyczkowych,
umów leasingowych i innych zobowiązań finansowych:
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Tabela 29 Zestawienie umów kredytowych/umów pożyczek, umów leasingowych i innych zobowiązań finansowych Emitenta wg stanu na 30.06.2014
Nazwa banku,
leasingodawcy,
faktora,
pośrednika
finansowego

Rodzaj
transakcji

Kwota
udzielona
(w tys. zł)

Przeznaczenie

Oprocentowanie

Waluta

Zadłużenie
Data
Data
ogółem
początkowa zakończenia

Zabezpieczenie

Leasingi
RAIFFEISEN,
VB, PEKAO

leasing
operacyjny

RAIFFEISEN

leasing
finansowy

samochody osobowe
i ciężarowe, maszyny
budowlane
samochody osobowe
i ciężarowe, maszyny
budowlane

PLN

261

2009

2016

weksel

PLN

100

2011

2015

weksel

Kredyty

Bank
Spółdzielczy

kredyt
obrotowy
Z/51/Dz/2011

10 000

budowa budynków
wielorodzinnych w
Gdańsku przy ul.
Potęgowskiej

WIBOR
3m+2,5%

PLN

5 243

29.12.2011

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00075626/3, hipoteka do kwoty 10 000 000,00 zł położonej w
Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do DEKPOL KW
GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3 000 000,00 zł na
nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej należącej do
DEKPOL KW GD1G/00212568/1, GD1G/00226958/3,
GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do kwoty 2 000 000,00 zł na
nieruchomości położonej w Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej
(Paweł Kasiarz) KW TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2

Bank
Spółdzielczy

kredyt
inwestycyjny
Z/619/2007

4 800

zakup nieruchomości
w Gdańsku przy ul.
Potęgowskiej

WIBOR
1m+1,35%

PLN

1 451

14.02.2008

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 4 800 000,00 zł, hipoteka kaucyjna do kwoty
2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW GD1G/00075626/3

10 000

budowa budynku w
Gdańsku przy ul.
Toruńskiej - obecnie
powstać ma tam hotel
z 120 pokojami o
standardzie czterech
gwiazdek. W lutym
2014 roku Emitent
otrzymał decyzję o
zmianie
przeznaczenia
inwestycji z
dotychczasowej, tj.
budynek
wielorodzinny z
częścią usługową na
budynek hotelowy.

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Toruńskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00047844/2, hipoteka do kwoty 10 000 000,00 zł położonej w
Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do DEKPOL KW
GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3 000 000,00 zł na
nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej należącej do
DEKPOL KW GD1G/00212568/1, GD1G/00226958/3,
GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do kwoty 2 000 000,00 zł na
nieruchomości położonej w Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej
(Paweł Kasiarz) KW TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2

Bank
Spółdzielczy

kredyt
obrotowy
Z/50/Dz/2011

WIBOR
3m+2,5%

PLN

10 000
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Nazwa banku,
leasingodawcy,
faktora,
pośrednika
finansowego

Rodzaj
transakcji

Kwota
udzielona
(w tys. zł)

Przeznaczenie

Oprocentowanie

Waluta

Bank
Spółdzielczy

kredyt
inwestycyjny
Z/168/2007

6 600

zakup nieruchomości
w Gdańsku przy ul.
Toruńskiej

WIBOR
1m+1,5%

PLN

Bank
Spółdzielczy

kredyt
inwestycyjny
Z/38/Dz/2013

3 000

zakup nieruchomości
w Gdańsku Morenie inwestycja
deweloperska

WIBOR
1m+3%

PLN

2 875

PEKAO

kredyt w
rach. bież.

3 000

kredyt na bieżąca
działalność

WIBOR
1m+1,8%

PLN

PEKAO

kredyt
obrotowy

15 000

kredyt na bieżącą
działalność

WIBOR
1m+1,5%

PLN

9 030

pożyczka na bieżącą
działalność

Zadłużenie
Data
Data
ogółem
początkowa zakończenia

Zabezpieczenie

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 6 600 000,00 zł i hipoteka kaucyjna do kwoty
3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku ul. Toruńska
należącej do DEKPOL KW GD1G/00047844/2

24.05.2013

30.04.2018

hipoteka do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Pinczynie należącej do DEKPOL KW GD1A/00038351/7, hipoteka do
kwoty 1 500 000,00 położonej w Gdańsku Morenie należącej do
DEKPOL KW GD1G/00227145/8

2 799

19.04.2013

31.01.2015

13 990

19.04.2013

31.01.2015

2 016

21.05.2007

hipoteka osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) hipoteka umowna do kwoty 4
000 000,00 zł na nieruchomościach położonych w Pinczynie KW
GD1A/00008779/4 i GD1A/00061343/8
hipoteka umowna do kwoty 2 700 000,00 zł na nieruchomości
należącej do Mariusza Tuchlina położonej w Pinczynie KW
GD1A/00015721/5, hipoteka na nieruchomości należącej do Mariusza
Tuchlina położonej w Rokocinie KW GD1A/00013763/7, hipoteka
umowna łączna do kwoty 5 500 000,00 zł na nieruchomościach
należących do DEKPOL położonych w Rokitkach KW
GD1T/00049849/3 i GD1T/00050468/8, cesje z kontraktów w kwocie
nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł

Pożyczki
Mariusz Tuchlin

pożyczka

7%

PLN

6 530

2010

2018

brak

2014

18.02.2017

nie ma

2019

weksle

Obligacje
inwestorzy
prywatni i
instytucjonalni

obligacje

20 000

na bieżącą
działalność

WIBOR
3m+6,20%

PLN

20 000

Gwarancje bankowe

Bank
Spółdzielczy

gwarancje
bankowe

94

poszczególne
gwarancje stanowią
zabezpieczenie
roszczeń z tytułu
gwarancji na
konkretnych
kontraktach

PLN

181

2010

Źródło: Emitent
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Tabela 30 Szczegółowe zestawienie umów leasingowych Emitenta wg stanu na 30.06.2014

Finansujący

Przedmiot umowy

Wartość
Wartość
zobowiązań
początkowa
na dzień
(tys. zł)
30.06.2014
(tys. zł)

Termin
zakończenia
umowy

RAIFFEISEN

RENAULT LAGUNA GA6143N

72

18

11.08.2014

RAIFFEISEN

MERCEDES AXOR GA9751N, GA9713N, GA9752N,
GA9753N, GA9754N

623

127

30.09.2014

RAIFFEISEN

CIĄGNIK JOHN DEERE GA4744

428

113

31.10.2014

RAIFFEISEN

STABILIZATOR GRUNTU WIRTGEN

301

87

30.11.2014

RAIFFEISEN

RENAULT LAGUNA GA3591P

83

31

31.12.2014

RAIFFEISEN

SZCZĘKI WYBURZENIOWE HYDRARAM MK20

223

87

31.12.2014

RAIFFEISEN

RENAULT KOLEOS GA7631R

81

52

30.11.2015

FORD FOCUS GA2384S

53

34

31.01.2016

FORD FOCUS GA2385S

58

36

31.01.2016

PEKAO
PEKAO
Źródło: Emitent

Pomiędzy dniem 30.06.2014 roku, a dniem zatwierdzenia niniejszego Prospektu emisyjnego wystąpiły u Emitenta
następujące zmiany w zakresie zobowiązań kredytowych i leasingowych:
– spłata kredytów w łącznej kwocie 1.291,88 tys. zł (w tym spłaty wynikające z umów kredytowych: Z/51/DZ/2011
na budowę budynków wielorodzinnych w Gdańsku, ul. Potęgowska, spłata: 879,41 tys. zł; Z/619/2007 na zakup
nieruchomości w Gdańsku, ul. Potęgowska, spłata: 165,27 tys. zł; Z/168/2007 na zakup nieruchomości w
Gdańsku, ul. Toruńska, spłata: 122,20 tys. zł; Z/38/DZ/2013 na zakup nieruchomości w Gdańsku, Morena,
spłata: 125,0 tys. zł;
– zakończenie umowy leasingowej na RENAULT LAGUNA GA6143N;
– spłata rat leasingu operacyjnego w łącznej kwocie: 81,24 tys. zł;
– spłata rat leasingu finansowego w łącznej kwocie 18,91 tys. zł;
– w dniu 11.07.2014 roku Emitent podpisał umowę leasingu operacyjnego: leasingodawca - Pekao Leasing S.A.;
przedmiot leasingu: samochód ciężarowy VW Amarok; wartość przedmiotu leasingu wynikająca z umowy:
128.222,04 zł netto; okres trwania umowy: 36 miesięcy, tj. do dnia 15.07.2017 roku;
– w dniu 11.09.2014 roku Emitent podpisał umowę leasingu operacyjnego: leasingodawca - Pekao Leasing S.A.;
przedmiot leasingu: samochód osobowy VW Passat; wartość przedmiotu leasingu wynikająca z umowy:
86.483,42 zł netto; okres trwania umowy: 35 miesięcy, tj. do dnia 31.08.2017 roku;
– w dniu 09.10.2014 roku Emitent podpisał umowę leasingu operacyjnego: leasingodawca - Pekao Leasing S.A.;
przedmiot leasingu: samochód osobowy Mercedes Klasa CLS; wartość przedmiotu leasingu wynikająca z
umowy: 296.153,76 zł netto; okres trwania umowy: 35 miesięcy, tj. do dnia 30.09.2017 roku.
– w dniu 24.11.2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowę
Kredytu Nieodnawialnego (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym nieodnawialny); kwota kredytu:
11.743.000,00 zł; cel finansowania: finansowanie kontraktu zawartego w dniu 26.06.2014r. pomiędzy Panlink Sp.
z o.o. a DEKPOL S.A. na wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną
w Tczewie; data ostatecznej spłaty kredytu: 30.06.2015r.; oprocentowanie: WIBOR 1m+1,1%. Główne warunki
wykorzystania kredytu: złożenie przez Kredytobiorcę i Poręczyciela w osobie Pana Mariusza Tuchlin
oświadczenia o poddaniu się egzekucji; wystawienie weksla własnego in blanco Kredytobiorcy poręczonego
przez Pana Mariusza Tuchlin wraz z deklaracją wekslową; wystawienie pełnomocnictwa dla Banku do
dysponowania środkami na rachunku bieżącym Kredytobiorcy w BOŚ SA; ustanowienie gwarancji Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 29,79% kwoty kredytu tj. w kwocie 3.500.000,00 zł (w tym m.in.:
wystawienie przez Kredytobiorcę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz złożenie
oświadczenia o poddaniu się egzekucji do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, wpisanie
przedmiotowej umowy kredytowej do rejestru umów zabezpieczonych gwarancją de minimis BGK, zapłacenie
prowizji z tytułu udzielenia gwarancji de minimis w wys. 0,5% od kwoty udzielonej gwarancji); zawarcie z Bankiem
umowy przelewu wierzytelności pieniężnych na Bank z Umowy o wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej z
częścią biurową, socjalną i techniczną, zawartej w dniu 26 czerwca 2014 roku pomiędzy PanLink Spółka z o.o.
(Zamawiającym) a Dekpol SA (Wykonawcą), z potwierdzeniem przejęcia przez Zamawiającego faktu dokonania
przelewu wierzytelności i wyrażenia zgody na dokonanie płatności z Umowy na wskazany w zawiadomieniu o
przelew wierzytelności rachunek w BOŚ SA.; założenie w BOŚ S.A. rachunku technicznego, na który wpłynie
płatność z finansowanego kredytem kontraktu lub/oraz z gwarancji bankowej Guarantee/Standby Letter of Credit
No. 57425238950 z dnia 4 lipca 2014 r. tj. Skandinaviska Enskilda Banken (rachunek wewnętrzny bez możliwości
dysponowania środkami przez Kredytobiorcę); zawarcie z Bankiem umowy cesji na Bank praw z umowy
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
potwierdzonej Polisą nr 436000045761; złożenie w Banku dowodu doręczenia Gwarantowi Guarantee/Standby
Letter of Credit No. 57425238950 z dnia 4 lipca 2014 r. tj. Skandinaviska Enskilda Banken, pisemnego
prawidłowo sformułowanego zobowiązania tego Gwaranta, sporządzonego w języku angielskim do wypłaty
świadczenia gwarancyjnego z tytułu ww. gwarancji wyłącznie na precyzyjnie wskazany w tym powiadomieniu
rachunek techniczny prowadzony w BOŚ S.A.; udokumentowanie poniesienia nakładów na realizację kontraktu
na rzecz PanLink Spółka z o.o. w wysokości 30% wartości kontraktu tj. w kwocie co najmniej 5.033.025,00 PLN.
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X.4

INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW, NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA

Poza ograniczeniami wynikającymi z umów leasingowych, umów kredytowych oraz ograniczeniami wynikającymi z
warunków emisji obligacji, które zostały scharakteryzowane w Części III Dokumentu Rejestracyjnego, pkt X.3
niniejszego Prospektu, w opinii Emitenta nie istnieją jakiekolwiek inne ograniczenia w wykorzystaniu zasobów
kapitałowych mogące mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

X.5

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ŹRÓDEŁ FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W POZYCJACH
V.2.3. I VIII.1.

Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent prowadzi zadania inwestycyjne wskazane w
Rozdziale V, pkt 2.3 i Rozdziale VIII, pkt 1. Emitent po pozyskaniu środków finansowych z emisji Akcji Serii B planuje
rozpoczęcie intensywnego procesu inwestycyjnego w zakresie: rozbudowy zakładu produkcji osprzętu do maszyn
budowlanych wraz z rozbudową sieci sprzedaży/siecią pozyskania klientów, finansowania składów magazynowych;
pozyskania banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie wstępnych etapów budowy projektów
developerskich; finansowania projektu developerskiego na terenie Norwegii.

XI BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE EMITENTA
XI.1 BADANIA I ROZWÓJ
Emitent zlecił wykonanie prac Badawczo-Rozwojowych w celu stworzenia cztero-gniazdowego stanowiska
spawalniczego. Prowadzenie procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu innowacyjnego stanowiska montażowego
stanowi innowację w skali światowej. Należy zaznaczyć, iż będzie to pierwsze wdrożenie technologii w zakresie
spawania i montażu, opracowanej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w odpowiedzi na zlecenie
Emitenta. Rozwiązanie technologiczne wnosi szereg całkowicie nowych możliwości produkcyjnych wpływając na
efektywność oraz jakość prowadzonego procesu produkcyjnego. W połączeniu z nowatorskim sposobem wykonania,
określonym w zgłoszeniu patentowym (zgłoszenia dokonano w dniu 13 marca 2013 roku, nr P.403142, wg stanu na
dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego postępowanie nie zostało zakończone) technologia wdrażana w wyniku
niniejszego projektu stanowi innowacyjność na skalę międzynarodową. Zlecone badania prowadzone były w okresie
od 12 listopada 2012 do 28 lutego 2013 roku, ich łączna wartość wyniosła 220.000 zł netto. Emitent wyjaśnia, iż były
to jedyne wydatki poniesione przez niego w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi na prowadzenie prac
Badawczo-Rozwojowych, inne projekty niż ten dotyczący wielozadaniowej łyżki skarpowej z wydzielonym układem nie
były prowadzone.
Emitent w efekcie stworzenia działu Badawczo-Rozwojowego będzie w stanie samodzielnie prowadzić operacje
badawcze służące rozwojowi innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie przemysłu ciężkiego i na ich podstawie wdrażać
do produkcji nowoczesne rozwiązania technologiczne. Będą to badania o charakterze eksperymentalnym oraz
teoretycznym. Badania przemysłowe podejmowane będą przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat
podłoża zjawisk i obserwowanych faktów bez nastawienia na konkretne zastosowanie czy wykorzystanie.
Prace będą skupione nad opracowywaniem nowych rozwiązań w zakresie osprzętu budowlanego, a przede
wszystkim łyżek skarpowych. Wynika to z faktu, iż rynek oczekuje innowacyjnych produktów wyróżniających się pod
względem nowych aspektów użyteczności technologicznej, jakościowej i funkcjonalnej powodującej usprawnienie
wykonywanych czynności. Po pierwsze, planowane do opracowania w zakresie działu Badawczo-Rozwojowego nowe
rozwiązania technologiczne będą dotyczyły zwiększenia liczby funkcji w produkowanych osprzętach budowlanych.
Zatem Emitent dążyć będzie do konstruowania nowych produktów z uwzględnieniem nowych funkcji. Jest to
spowodowane faktem, iż wielozadaniowa łyżka skarpowa wnosi szereg korzyści dla docelowego odbiorcy, w związku
z czym inne osprzęty budowlane, które obejmować będą większą liczbę wykonywanych funkcji, znajdą szerokie
zastosowanie na rynku. Po drugie, planowane do opracowywania nowe rozwiązania technologiczne mają skupiać się
również nad opracowywaniem osprzętów budowlanych o niższej masie. Wynika to z faktu, iż waga jest istotnym
kryterium w wyborze produktu. Natomiast wniesiona wielofunkcyjność niesie za sobą koniczność zwiększenia wagi,
która jest niezaprzeczalnie uzasadniona skupieniem czterech osprzętów w jednym. Kolejnym stawianym obszarem
badawczym jest opracowanie nowych produktów o zwiększonej wytrzymałości. Badania te będą polegały na
opracowywaniu nowych konstrukcji urządzeń, które pozwolą na gwarantowane przedłużenie żywotności osprzętów
budowlanych. Prace badawcze będą również obejmowały takie obszary badawcze jak:
– badanie nad możliwością pogłębienia łyżki;
– badanie nad zmianą konstrukcji łyżki prowadzące do łatwiejszego sposobu wykonania przez nią czynności
technicznych;
– badanie nad siłownikami konstrukcyjnymi;
– badanie nad zwiększeniem zakresu roboczego łyżki.
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Należy podkreślić, iż wyznaczone obszary badawcze, zostały określone na podstawie doświadczenia Emitenta, które
to pozwoliło na dokładne zdiagnozowanie potrzeb i preferencji odbiorców z rynku międzynarodowego. Opracowanie
kolejnych, zupełnie nowych rozwiązań technologicznych o mierzalnych, potwierdzanych badaniami korzyści
użytkowych, pozwoli Emitentowi na znaczne zwiększenie grona odbiorców.
Stworzony dział Badawczo-Rozwojowy będzie zmierzał do odkrycia nowych prawidłowości, zasad metodologicznych
w celu osiągnięcia postępu wiedzy w dziedzinie osprzętu maszyn budowlanych przez odkrycie nowych prawd,
twierdzeń, uogólnień, praw nauki. W rezultacie kierunki przeprowadzanych badań będą wynikały również z
wewnętrznej logiki rozwoju nauki jak i zainteresowań samej firmy Emitenta.
W nowo utworzonym dziale Badawczo-Rozwojowym będą prowadzone działania badawczo-rozwojowe w zakresie:
– analiz przyszłych potrzeb użytkowników rynku;
– badań stanu obecnego i prognozowanie przyszłego rozwoju w branży maszynowej;
– zdobycia nowej wiedzy na temat podłoża zjawisk i obserwowanych faktów;
– zdobycia nowej wiedzy celem opracowania rozwiązań stanowiących postęp naukowy w dziedzinie osprzętu
budowlanego;
– badań teoretycznych i eksperymentalnych nad opracowywaniem nowatorskich rozwiązań;
– analiz nowych pomysłów nad możliwością zastosowania na rynku;
– badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowywaniem nowych prototypów;
– opracowywania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej nowych produktów.
Emitent chcąc być przedsiębiorstwem innowacyjnym musi podjąć działania w kierunku utworzenia tego typu działu.
Emitent postanowił więc utworzyć własny, trwały i samodzielny dział Badawczo-Rozwojowy w swoim zakładzie.
Emitent poprzez prowadzone prace Badawczo-Rozwojowe zamierza oferować klientom produkty dopasowane do ich
potrzeb i wymogów oraz wprowadzać je szybciej i skuteczniej aniżeli konkurenci. Dzięki temu, ma szansę wzmacniać
przewagę konkurencyjną. Okazuje się, iż przewaga konkurencyjna jest w dużym stopniu uzależniona od wiedzy i
zdolności technologicznych oraz doświadczenia w tworzeniu nowych wyrobów.

XI.2 PATENTY I LICENCJE
XI.2.1 Patenty
W dniu 13 marca 2013 roku Emitent wystąpił do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o
udzielenie patentu na wynalazek pt. Wielozadaniowa łyżka skarpowa z wydzielonym układem hydraulicznym z
przestrzeni roboczej”, zgłoszenie oznaczono numerem P.403142. Zgłoszenie nie zostało dotychczas (wg stanu na
dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego) rozpatrzone.
Zgłoszenie nastąpiło w efekcie wskazanych powyżej prac Badawczo-Rozwojowych.

XI.2.2 Znaki towarowe
–

znak słowno-graficzny „dekpol www.dekpol.pl”, kategoria TOW:, nr 358572, data zgłoszenia 2009-07-23:

–

znak słowny „Dekpol-budujemy mieszkania z myślą o Tobie.”, kategoria TOW:, nr 398659, data zgłoszenia 201203-27.

XI.2.3 Licencje
Emitent posiada licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności, w
tym w szczególności usprawniające komunikację, obieg dokumentów jak i niezbędne w procesie projektowania oraz
kosztorysowania, wśród nich:
– Microsoft Windows XP,
– Microsoft Windows 7,
– Microsoft Windows Server 2008 R2,
– Microsoft Office 2003,
– Microsoft Office 2007,
– Microsoft Office 2010,
– Microsoft Office 2013,
– Microsoft Project 2013,
– ZwCAD 2012+,
– ZwCAD 2012,
– CorelDRAW Graphics Suite X5,
– Kaspersky Anti-Virus 100,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

SolidWorks 2013,
SolidWorks Premium 2014,
SolidWorks Simulation Professional 2014,
SolidWorks 2014,
BiK7,
PDF2CAD,
ArCADia-IntelliCAD Premium 2008,
Norma Pro,
Norma Expert.

XI.3 CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA POSIADANE PRZEZ EMITENTA
1. Potwierdzenie spełnienia normy ISO 9001:2008 w wykonawstwie w zakresie obiektów budowlanych i
przemysłowych, robót drogowych, obiektów utylizacji odpadów, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; produkcji
konstrukcji i wyrobów stalowych wydane przez TUV Rheinland Cert GmbH.
Nr rejestracyjny: 01 100 1332066
Pierwsza certyfikacja w 2007 roku, certyfikat wystawiony w dniu 11 września 2013 roku, ważny od dnia 29
września 2013 roku do 28 września 2016 roku.
2. Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie potwierdzający spełnienie
normy PN-EN ISO 3834-2:2007 wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne
wymagania jakości wydany przez Instytut Spawalnictwa.
Nr C-WS/025/1/11
Certyfikat wystawiony w dniu 7 lipca 2011 roku, ważny od dnia 7 lipca 2011 roku do 6 lipca 2016 roku.
3. Potwierdzenie spełnienia normy EN ISO 3834-2:2007 w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, mostów,
zbiorników wielkogabarytowych wydane przez European Federation for Wedling, Joining and Cutting.
Nr PL-W/EWF/025/1/11
Certyfikat wystawiony w dniu 7 lipca 2011 roku, ważny od dnia 7 lipca 2011 roku do 6 lipca 2016 roku.
4. Świadectwo kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów Małych zgodnie z normą PN-M-69009, uprawniające do
prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji klasy 1, 2
i 3, zgodnie z normą PN-M-69008, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali niskostopowych,
metodami spawania łukowego elektrodami otulonymi (111), łukowego w osłonie gazów metodą MAG (135) oraz
gazowego (311, w zakresie konstrukcji klasy 3), wydane przez Instytut Spawalnictwa.
Nr 286/984/III/2010.
Certyfikat wystawiony w dniu 12 listopada 2012 roku, ważny do 8 listopada 2015 roku.
5. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) potwierdzający spełnienie warunków dotyczących zakładowej
kontroli produkcji według ustaleń zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 1090-1:2009/AC:2010, Załącznik
ZA, dotyczący wyrobu: stalowe elementy konstrukcyjne do EXC3 według EN 1090-2 z ochroną antykorozyjną, bez
projektu konstrukcji, wydany przez Gesellschaft fur Schweisstechnik International mbH.
Nr 1182-CPD-1090-1.00144.GSIHal.2012.001.
Wydany w dniu 12 listopada 2012 roku, obowiązujący bezterminowo.
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XII INFORMACJE O TENDENCJACH
XII.1 NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI,
SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD
DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO
W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrachunkowego, tj. od 31.12.2013, do daty zatwierdzenia Prospektu
Emisyjnego wystąpiły, w ramach działalności Emitenta, następujące tendencje w sprzedaży, zapasach, kosztach i
cenach sprzedaży:
Sprzedaż i rynki zbytu:
Rok 2013 był dla Emitenta, a w szczególności działu produkcji osprzętów do maszyn budowlanych, rokiem
szczególnym i wyjątkowym. Emitent otrzymał w czerwcu certyfikat „Hardox in my body” wystawiony przez Szwedzką
Hutę SSAB jako dowód uznania za technologię wykorzystania blach trudnościeralnych w produkcji łyżek. W
październiku 2013 r. Emitent otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w programie PO IG 4.4 na wdrożenie
innowacyjnego rozwiązania Wielofunkcyjnej Łyżki Skarpowej. Środki te zostaną przeznaczone w latach 2014-2015 na
rozbudowę hal produkcyjnych i zakup najnowocześniejszych maszyn do produkcji łyżek, a w szczególności produkcji
wielofunkcyjnej łyżki skarpowej. W grudniu 2013 r. Emitent rozpoczął rozmowy z jednym z największych
producentów maszyn budowlanych na świecie w celu produkcji łyżek dla fabryk maszyn budowlanych
rozmieszczonych na całym świecie. Wszystkie działania podjęte przez Emitenta w 2013 roku mają na celu
wyniesienie go w latach następnych do miana lidera wśród producentów osprzętów do maszyn budowlanych na rynku
europejskim i nie tylko.
Wykres 14 Poziom sprzedaży Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2013-2014 (w tys. zł)
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Sprzedaż Emitenta w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia prospektu wykazuje strukturę zbliżoną
do sprzedaży w roku 2013. W związku z planami Emitenta w zakresie rozwoju działu osprzętu do maszyn
budowlanych, wartość przychodów ze sprzedaży tego rodzaju działalności będzie wzrastać, co może również
skutkować zmianą docelowej struktury przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż Emitenta w okresie 6 miesięcy 2014 roku
wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o ok. 72% (sprzedaż do czerwca 2014 roku: 97.764. tys.
zł, sprzedaż do czerwca 2013 roku: 56 752 tys. zł). W okresie 6 miesięcy 2014 roku sprzedaż osprzętu do maszyn
budowlanych wzrosła o ok. 22% (sprzedaż do czerwca 2014 roku osprzętu do maszyn budowlanych: 5.823 tys. zł,
sprzedaż osprzętu do maszyn budowlanych do czerwca 2013 roku: 4.775 tys. zł).
Zapasy:
Emitent w okresie swego funkcjonowania utrzymuje zapasy na optymalnym poziomie, dostosowanym do bieżących
potrzeb. W bieżącym roku obrotowym Emitent nie obserwuje istotnych zmian w zakresie struktury i wielkości
zapasów w porównaniu do lat wcześniejszych. W związku z planami Emitenta w zakresie rozwoju działu osprzętu do
maszyn budowlanych, wartość przychodów ze sprzedaży tego rodzaju działalności będzie wzrastać, co może również
skutkować zmianą docelowej struktury zapasów, zwiększając udział zapasów materiałów niezbędnych do produkcji
tegoż osprzętu lub zwiększając udział zapasów wyrobów gotowych w postaci osprzętu.
Koszty:
Utrzymywanie przez Emitenta konsekwentnej polityki kosztowej pozwoliło na zredukowanie w 2013 roku kosztów
zużycia materiałów i energii oraz kosztów świadczeń pracowniczych (przy zwiększonej sprzedaży). Koszty zużycia
materiałów i energii oraz koszty świadczeń pracowniczych zmalały wartościowo jak i zmniejszył się ich udział
procentowy. Koszty usług obcych wzrosły wartościowo i procentowo jednak dzięki odpowiedniej polityce kosztowej
Emitent zanotował w 2013 roku znaczny wzrost poziomu rentowności sprzedaży.
Tabela 31 Struktura kosztów rodzajowych w okresie 30.06.2014-2011
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Razem
Źródło: Emitent

I-VI 2014
tys. zł
%
1 436
1,5%
29 563
31,1%
51 264
54,0%
221
0,2%
4 447
4,7%

I-VI 2013
tys. zł
%
1 352
2,3%
17 118
29,1%
28 473
48,4%
209
0,4%
4 226
7,2%

2013
tys. zł
2 907
44 932
103 717
470
8 782

%
1,6%
25,2%
58,1%
0,3%
4,9%

2012
tys. zł
4 727
53 357
78 363
544
9 848

2011
tys. zł
6 460
71 872
80 037
500
12 708

%
2,9%
32,4%
47,6%
0,3%
6,0%

%
3,5%
39,2%
43,6%
0,3%
6,9%

941

1,0%

801

1,4%

1 604

0,9%

1 893

1,1%

2 136

1,2%

1 136

1,2%

1 226

2,1%

2 035

1,1%

2 319

1,4%

2 272

1,2%

5 937

6,3%

5 454

9,3%

14 178

7,9%

13 665

8,3%

7 435

4,1%

94 944

100,0%

58 859

100,0%

178 627

100,0%

164 717

100,0%

183 422

100,0%

W bieżącym roku obrotowym Emitent nie obserwuje istotnych zmian w zakresie struktury i wielkości kosztów
działalności w porównaniu do lat wcześniejszych. W związku z planami Emitenta w zakresie rozwoju działu osprzętu
do maszyn budowlanych, wartość przychodów ze sprzedaży tego rodzaju działalności będzie wzrastać, co może
również skutkować zmianą docelowej struktury kosztowej, zwiększając udział kosztów niezbędnych do produkcji
tegoż osprzętu (materiały, koszty energii, koszty pracownicze).
Ceny:
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2014 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym
do zanotowanego w poprzednim miesiącu, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku były niższe o 0,6%, a w
31
porównaniu z wrześniem ub. roku - niższe o 0,8%.
Kształtowanie się średnich cen mieszkań w ostatnich miesiącach w Trójmieście prezentuje poniższy wykres.

31

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – „Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we
wrześniu 2014 r.”
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Wykres 15 Średnie ceny mieszkań w Trójmieście (tys. zł)

Średnie ceny mieszkań w Trójmieście - rynek pierwotny
6,5
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5,5
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4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
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1,0
0,5
0,0
IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 V 2014 VI 2014 VII 2014 VIII 2014 IX 2014
Źródło: na podstawie danych http://dom.trojmiasto.pl/barometr

Obecnie rynek mieszkań jest w przełomowym momencie. O ile w latach 2011-2012 królował trend spadkowy, o tyle
lata 2013-2014 przyniosły stabilizację cen. Nic nie wskazuje na to, by najbliższym czasie mieszkania miały jeszcze
stanieć. Poprawiająca się kondycja gospodarcza Polski, wzrost wynagrodzeń i rosnące poczucie stabilizacji
finansowej gospodarstw domowych dają podstawy do przypuszczeń, że przez najbliższy czas obserwować będziemy
stały wzrost popytu na rynku mieszkaniowym. W przypadku ofert w najatrakcyjniejszych lokalizacjach można się też
spodziewać dawno zapomnianych wzrostów cen.
W ramach Generalnego Wykonawstwa, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia prospektu, nie
nastąpiły żadne znaczące zmiany w odniesieniu do cen.
W ramach produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz produkcji osprzętów (łyżek) do maszyn budowlanych, w
okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia prospektu, nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w odniesieniu
do cen.

XII.2 INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH
ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA, PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA 2014 ROKU
Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużym stopniu zależeć będą od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju,
zasobności polskiego społeczeństwa, poziomu bezrobocia, koniunktury gospodarczej oraz preferencji konsumenckich.
–
–
–
–

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale 2014 roku
wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z II kwartałem 2013 roku. W I półroczu br. PKB był realnie wyższy o 3,4%, w
porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku;
Popyt krajowy w II kwartale 2014 roku wzrósł w skali roku o 5,1% wobec 3,0% w I kwartale br. Spożycie ogółem
było wyższe niż przed rokiem o 2,3%, w tym spożycie indywidualne o 2,8%;
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 roku spadły o 0,3% w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku;
Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2014 roku spadły o 0,9% w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2014 roku wyniosła 11,5% i w porównaniu do września 2013
roku była niższa o 1,5%. Przeciętne miesięczne realne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu
2014 roku było wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,7%.
W październiku br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 11. Poprawę
koniunktury sygnalizowało 11% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich
sytuacja nie ulega zmianie.
Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a także przewidywania
dotyczące sytuacji finansowej były w październiku br. bardziej niekorzystne od zgłaszanych przed miesiącem.
Utrzymują się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za
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wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od
prognozowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego we wrześniu
spadku cen robót budowlano-montażowych.
Spośród badanych podmiotów 21% (przed rokiem 20%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za
granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlanomontażowe na rynkach zagranicznych.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtował się w
październiku br. na poziomie 3,8% (przed rokiem 2,9%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa
zgłaszające bariery związane są z:
– kosztami zatrudnienia (63% w październiku br., 61% w analogicznym miesiącu ub. r.);
– konkurencją na rynku (57% w październiku br., 58% przed rokiem).
W porównaniu z październikiem 2013 r. najbardziej spadło znaczenie barier związanych z:
– niedostatecznym popytem (z 41% do 32%);
– niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 47% do 39%).
Przedsiębiorcy zgłaszali w październiku br. wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 79% (76% w
analogicznym miesiącu ub. r.).
W październiku 15% przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniało swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w
stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 74% jako wystarczające, a 11% jako zbyt
32
małe (przed rokiem odpowiednio: 20%, 68%, 12%).
Według badań systematycznie prowadzonych przez GUS, w październiku 2014 r. bieżące nastroje konsumenckie
pozostały na podobnym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący ocen sytuacji przyszłej
poprawił się.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji
indywidualnej, pozostał na podobnym poziomie jak miesiąc temu i ukształtował się na poziomie -14,1 (wzrost o 0,1p.
proc.). Składowe BWUK oddziaływały na jego wartość w sposób istotnie zróżnicowany. Pogorszyły się zwłaszcza
oceny dotyczące sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – zarówno obecnej, jak i przyszłej. Z drugiej strony,
znacznie wyższą wartość odnotowano dla ocen dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 6,3 p.
proc.). Pozostałe dwie składowe zmieniły się w niewielkim stopniu. W porównaniu do października 2013 r. obecna
wartość BWUK jest wyższa o 8,6 p. proc.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych
miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej poprawił się o 1,3 p. proc. i ukształtował się na poziomie -19,3.
Wzrost wartości tego wskaźnika jest wynikiem poprawy ocen dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju
(wzrost o 6,3 p. proc.) oraz poziomu bezrobocia (wzrost o 3,7 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika
odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem (spadki o 2,2 p. proc. w przypadku zmiany przyszłej sytuacji
finansowej gospodarstwa domowego i o 2,8 p. proc. w przypadku oszczędzania pieniędzy). W październiku br.
33
WWUK osiągnął wartość o 10,3 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2013 r.
Według raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce 2014 – Analiza regionalna.
Prognozy rozwoju na lata 2014-2016”, najbliższe lata w branży budowlanej ponownie będą zdominowane przez
inwestycje infrastrukturalne, w których Polska ma nadal spore zaległości. W przypadku wszystkich województw
poprawa stanu dróg i szlaków kolejowych znajduje się w czołówce listy projektów inwestycyjnych.
Liczba czynników, które będą na różne sposoby stymulować stan koniunktury krajowego rynku mieszkaniowego jest
długa. Bardzo trudno jest jednak przewidzieć, który z nich zaważy najbardziej na kondycji rynku mieszkaniowego. Ta
jednak, zdaniem ekspertów, powinna mieć się za rok znacznie lepiej.
– Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych było uruchomienie w
styczniu 2014 roku nowego programu dopłat Mieszkanie dla Młodych. Ustawowo uprawnieni beneficjenci MDM-u
mogą uzyskać dopłatę do nabywanego od dewelopera mieszkania w wysokości od 10 do 20 proc. wartości
odtworzeniowej lokalu.
– Zakończenie w 2012 roku programu „Rodziny na Swoim”, a następnie pozostawienie rynku bez państwowego
wsparcia do końca 2013 roku miało być jednym z czynników zagrażających wręcz załamaniem krajowego rynku
mieszkaniowego. Na szczęście sytuacja taka nie wystąpiła, mało tego, jeszcze przed upływem połowy 2013 roku
pojawiły się pierwsze symptomy koniunkturalnego ożywienia, przynajmniej w segmencie pierwotnym rynku
nieruchomości. Jak pokazał rok 2013 deweloperzy zupełnie dobrze radzą sobie w środowisku gospodarczym
pozbawionym rządowego wsparcia dla nabywających mieszkania. Tak samo jak rynek nie odczuł braku
państwowego programu subsydiującego popyt w 2013r., tak też jego ponowne uruchomienie od stycznia 2014r.
nie wywoła z pewnością nieruchomościowego boomu. Zadecydują tu ograniczenia cenowe wynikające z
ustawowych limitów, a co za tym idzie ograniczona podaż mieszkań kwalifikujących się do sprzedaży w ramach
MDM-u.
– Państwowa dotacja w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będzie stanowiła substytut wkładu własnego na
zakup mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym. W 2014 roku, jak przewiduje rekomendacja S, nie będą
już dostępne kredyty mieszkaniowe na 100% wartości nieruchomości. Obowiązek 5-procentowego wkładu
własnego w 2014 roku będzie, przynajmniej teoretycznie – w przeciwieństwie do MDM – czynnikiem w jakimś
stopniu ograniczającym popyt w tej jego części, która nie będzie uprawniona do uczestnictwa w rządowym
programie subsydiującym zakupy mieszkań. Z drugiej strony perspektywa stopniowego podnoszenia udziału
własnego w kredycie hipotecznym w kolejnych latach, aż do 20 proc. za 3 lata, może stać się w roku 2014
czynnikiem mobilizującym popyt na mieszkania nabywane zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
32
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Źródło: GUS „Koniunktura gospodarcza. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2014 r.”
Źródło: GUS „Koniunktura konsumencka. Październik 2014 r.”
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–

–

–

Elementem pozytywnie stymulującym popyt mieszkaniowy w 2014 roku będzie, podobnie jak w roku 2013,
polityka NBP, która przewiduje utrzymanie stóp procentowych na obecnym, rekordowo niskim poziomie nawet do
jesieni 2014 roku. Nie mniej ważna wydaje się realizacja prognoz ożywienia gospodarczego, przewidująca wzrost
krajowego PKB, ale co najbardziej istotne dla rynku mieszkaniowego – spadek wskaźników bezrobocia.
Początek drugiego kwartału 2014 roku zbiegł się z drugą rocznicą wejścia w życie ustawy deweloperskiej. Wg
danych firmy REAS pod koniec 2013 roku tylko 12 proc. inwestycji deweloperskich posiadała wymagany przez
ustawę rachunek powierniczy. To oznacza, że nie więcej niż 12 proc. bieżących inwestycji deweloperskich
zostało rozpoczętych po dacie wejścia w życie nowych przepisów. W 2014 roku okaże się, czy ustawa
deweloperska nie jest czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na aktywność inwestycyjną deweloperów w stopniu
zdecydowanie wyższym od dotąd przewidywanego, który może doprowadzić do utrwalenia tendencji spadkowej
nowych inwestycji, a w średniej perspektywie do zakłócenia relacji podażowo-popytowych na pierwotnym rynku
mieszkaniowym.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem cyklicznego ożywienia na
polskim rynku mieszkaniowym po sześciu latach hamowania koniunktury, w związku z czym jej stan na koniec
2014 roku powinien prezentować się znacznie korzystniej niż obecnie. Zagrożeniem spełnienia tej optymistycznej
prognozy mogą być przede wszystkim czynniki zewnętrzne, np. kolejne załamanie globalnej koniunktury
gospodarczej w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych.

Wiele wskazuje na to, że rok 2014 będzie okresem stabilizacji cen na rynku mieszkaniowym. Ubytki popytu
spowodowane rekomendacją S powinny zostać w dużej mierze uzupełnione przez osoby z zapasem gotówki w
portfelu, którym wystarczy skromna pomoc finansowania bankowego lub wręcz jej brak. O popyt ze strony inwestorów
raczej nie powinniśmy się obawiać, bo nieruchomości jako materialne i namacalne aktywa nie będą tracić na
popularności, a relatywnie wysoka rentowność najmu będzie zapewne dodatkowym czynnikiem wpływającym na
decyzje inwestycyjne. Nie bez znaczenia będzie też koniunktura gospodarcza. Ekonomiści HSBC szacują, że PKB
Polski wzrośnie o 3,1 proc. w 2014 r., a w 2015 - o 3,4 proc. Wcześniej prognoza na 2014 rok wynosiła 3,4 proc., a na
2015 rok 3,6 proc. HSBC prognozuje, że w 2016 roku wzrost ma wynosić 3,7 proc. Obniżkę prognoz na lata 20142015 ekonomiści HSBC tłumaczą tym, że perspektywa zamknięcia luki produkcji, sprowadzenia inflacji do
wyznaczonego celu i normalizacji stóp procentowych jest obecnie dłuższa niż wydawało się jeszcze kilka miesięcy
temu. Zagrożeniem na przyszły rok jest możliwość większego spowolnienia wzrostu gospodarki przez
zahamowanie eksportu. Inwestycje mają jednak rosnąć. Na rynku pracy HSBC spodziewa się konsolidacji, nie zaś
poprawy oraz osłabienia prywatnej konsumpcji. Przewiduje także dalsze obniżenie cen produkcji i spadku inflacji. W
tym wypadku prognoza na 2015 r. przewiduje obniżenie z 1,6 do 0,9 proc. Ekonomiści banku oceniają, że opcje
polityki fiskalnej są ograniczone, w przeciwieństwie do polityki pieniężnej, gdzie możliwe jest dalsze luzowanie. HSBC
spodziewa się obniżki stóp w czwartym kwartale br. i na początku 2015 roku.
Poza wskazanymi powyżej czynnikami, na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego nie są znane
Emitentowi inne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzeń, które wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca 2014 roku.

XIII PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE EMITENTA
Emitent nie podawał do publicznej wiadomości prognoz ani wyników szacunkowych.
Zarząd Emitenta postanowił również nie zamieszczać w Prospekcie prognoz ani wyników szacunkowych.

XIV ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA
XIV.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
XIV.1.1 Zarząd
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Zarząd Emitenta jest sześcioosobowy, w osobach:
– Mariusz Grzegorz Tuchlin – Prezes Zarządu
– Krzysztof Andrzej Łukowski – Wiceprezes Zarządu
– Rafał Glaza – Członek Zarządu
– Adam Olżyński – Członek Zarządu
– Andrzej Maciej Kuchtyk – Członek Zarządu
– Rafał Szczepan Dietrich – Członek Zarządu.
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Mariusz Grzegorz Tuchlin
Funkcja w ramach Emitenta:

Prezes Zarządu

Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:

40 lat

Wykształcenie:

Zawodowe – dekarz, Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego Hubala w Starogardzie Gdańskim, tytuł czeladnika.

Przebieg pracy zawodowej:
02.2009 – do chwili obecnej

Prezes Zarządu Almond Sp. z o.o. (wcześniej Dekpol Infrastruktura
Sp. z o.o.)

12.2007 – do chwili obecnej

Prezes Zarządu Dekpol S.A. (wcześniej Dekpol Sp. z o.o.)

02.2008 – 06.2010

Prezes Zarządu Hotel Almond Sp. z o.o. (wcześniej Dekpol Inwestycje
Sp. z o.o.)

1993 – 12.2007

Działalność gospodarcza Dekpol Zakład Produkcyjno-Usługowy Mariusz
Tuchlin

Zgodnie z oświadczeniem Mariusza Tuchlina:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego jest zatrudniony w Emitencie.
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Mariusz Tuchlin jest: członkiem Rady Nadzorczej
Centrum Rehabilitacyjno Leczniczego Medpharma Sp. z o.o.,
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Mariusz Tuchlin jest: Prezesem Zarządu Almond
Sp. z o.o.,
– W okresie ostatnich pięciu lat, poza spółkami wskazanymi powyżej, Mariusz Tuchlin był ponadto Prezesem
Zarządu Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. (obecnie Hotel Almond Sp. z o.o.).
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
– W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Krzysztof Andrzej Łukowski
Funkcja w ramach Emitenta:

Wiceprezes Zarządu

Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:

39 lat

Wykształcenie:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Kierunek:
Zarządzanie i Marketing, Specjalizacja: Organizacja Systemów
Produkcyjnych - Absolutorium

Przebieg pracy zawodowej:
10.2010 – do chwili obecnej

Dekpol S.A. (wcześniej Dekpol Sp. z o.o.). Stanowisko: Wiceprezes
Zarządu.

03.2008 – do chwili obecnej

Hotel Almond Sp. z o.o. (wcześniej Dekpol Inwestycje Sp. z o.o.).
Wiceprezes Zarządu, obecnie Prezes Zarządu.

02.2000 – do chwili obecnej

Działalność gospodarcza w zakresie doradztwa ekonomicznofinansowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, windykacji i marketingu,

Zgodnie z oświadczeniem Krzysztofa Łukowskiego:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego jest zatrudniony w Emitencie.
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Krzysztof Andrzej Łukowski jest Prezesem Zarządu
Hotel Almond Sp. z o.o.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w
żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
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–
–

Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Rafał Glaza
Funkcja w ramach Emitenta:

Członek Zarządu

Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:

40 lat

Wykształcenie:

Wyższe – magister-inżynier, Akademia Techniczno-Rolnicza w
Bydgoszczy, Wydział Budownictwo, Specjalizacja: Drogi, Ulice Lotniska,
Dyplom
Magistra-Inżyniera.
Ukończone Technikum Przemysłu Drzewnego, Dyplom Technik
Technologii Drewna o specjalności meblarstwo

Przebieg pracy zawodowej:
03.2005 – do chwili obecnej

Dekpol S.A. (wcześniej Dekpol Sp z o.o.)

01.2000 – 03.2005

SPB „S-Bud” - firma wykonująca roboty budowlano – montażowe
instalacyjne w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym oraz
towarzyszącym: szkoły, przedszkola, hale sportowe, obiekty służby
zdrowia, remonty i konserwacje zabytków.

Zgodnie z oświadczeniem Rafała Glazy:
–
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego jest zatrudniony w Emitencie.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub
wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
– W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Adam Olżyński
Funkcja w ramach Emitenta:
Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:
Wykształcenie

Członek Zarządu
42 lat
Wyższe – magister, Uniwersytet Gdański, Wydział Organizacji i
Zarządzania, Specjalizacja: Organizacja Przedsiębiorstw, Dyplom
Magistra Organizacji i Zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej:
11.2008 – do chwili obecnej

Dekpol S.A. (wcześniej Dekpol Sp. z o.o.), Dyrektor ds Inwestycji i
Rozwoju.
03.2000 – 11.2008
Haironville Polska stanowisko: Kierownik Sprzedaży, po zmianach
własnościowych Arcelor Mittal Key Account Meneger, producent
wyrobów stalowych.
06.1994 – 03.2000
Pakmet - firma zajmująca się handlem wyrobami hutniczymi , produkcją
stolarki budowlanej, konstrukcji stalowych ,prefabrykacją stali
zbrojeniowej. Stanowisko: Szef sprzedaży.
12.1992 – 06.1994
Pakmet-Rybnik Sp. z o.o. – przedstawicielstwo Rybnickiej Spółki
Węglowej zajmujące się sprzedażą urobku, na stanowisku
przedstawiciela handlowego.
Zgodnie z oświadczeniem Adama Olżyńskiego:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego jest zatrudniony w Emitencie.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był, poza spółką wskazaną powyżej, członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
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–

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Andrzej Maciej Kuchtyk
Funkcja w ramach Emitenta:

Członek Zarządu

Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:

52 lata

Wykształcenie:

Wyższe – Akademia Muzyczna w Gdańsku, specjalizacja: pedagogika
instrumentalna
Ukończone Dwuletnie Pomaturalne Studium Budowy Okrętów i Statków
w Gdańsku, specjalizacja : budowa kadłubów okrętowych

Przebieg pracy zawodowej;
2010 - do chwili obecnej

Dekpol S.A. (wcześniej Dekpol Sp. z o.o.) Dyrektor ds. Inwestycji i
Rozwoju

2009 - 2010

Demer Sp. z o.o. Doradca Klienta

2008 - 2009

Remarksa Sp. z o.o. Doradca Klienta

2003 - 2008

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. Doradca Klienta ds. sprzedaży maszyn

2002 - 2003

Kurt Koenig Sp. z o.o. Gdańsk. Doradca Klienta

1998 - 2001

Bud-Sprzęt P.H.U. Właściciel - Sprzedaż maszyn budowlanych

1996 - 1997

Bud-Sprzęt Sp. z o.o. Gdynia. Prezes Zarządu- Sprzedaż maszyn
budowlanych CASE

1991 - 1995

STEN LTD - Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych - specjalista
do spraw eksportu kruszyw

1990 - 1991

Flughafen Hamburg Gmbh - pracownik obsługi naziemnej

1983 - 1989

Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych w Gdańsku: Pedagog i Dyrektor
Ogniska Muzycznego w Gdańsku

Zgodnie z oświadczeniem Andrzeja Kuchtyk:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego jest zatrudniony w Emitencie.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub
wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
– W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Rafał Szczepan Dietrich
Funkcja w ramach Emitenta:
Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:
Wykształcenie:

Przebieg pracy zawodowej:
02.2014 – do chwili obecnej
07.2010 – 02.2014
06.2010 – do chwili obecnej
01.2000 – do chwili obecnej
07.1999 – 12.1999
11.1996 – 07.1999

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
37 lat
Wyższe – Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji, kierunek
Administracja
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania,
rachunkowość i Controling – studia podyplomowe
Dekpol S.A. (wcześniej Dekpol Sp. z o.o.) Członek Zarządu
Dekpol Sp. z o.o. Prokurent Łączny
Dekpol S.A. (wcześniej Dekpol Sp. z o.o.) stanowisko: Dyrektor
finansowy
Działalność gospodarcza w zakresie doradztwa ekonomicznofinansowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, windykacji i marketingu
Zakład Produkcyjny Pakmet stanowisko: Pracownik administracji
Herlitz Sp. z o.o. stanowisko: Kasjer sprzedawca
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Zgodnie z oświadczeniem Rafała Dietrich:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego jest zatrudniony w Emitencie.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub
wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
– W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

XIV.1.2 Rada Nadzorcza
Wg stanu na dzień zatwierdzenia prospektu Emisyjnego Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, w osobach:
1. Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Stobiecki – Członek Rady Nadzorczej
3. Jacek Grzywacz – Członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Czerkas – Członek Rady Nadzorczej
5. Jacek Kędzierski - Członek Rady Nadzorczej
Roman Suszek
Funkcja w ramach Emitenta:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:

40 lat

Wykształcenie:

Wyższe prawnicze, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,
magister prawa.
Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Gdańsku.

Przebieg pracy zawodowej:
06.2012 – do chwili obecnej

Reprezentant w Oddziale Pannonia Ethanol S.A. Oddział w Polsce

05.2004 – do chwili obecnej

Kancelaria Radcy Prawnego Roman Suszek, właściciel Kancelarii

01.1999 – 05.2004

Kancelaria Radców Prawnych Bodakowski, Roszkowski, Sekściński s.c.
w Gdańsku.

08.1999 – 06.2000

Biuro Prawno Rachunkowe Certyfikat w Gdańsku

Zgodnie z oświadczeniem Romana Suszka:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą
Kancelaria Radcy Prawnego Roman Suszek w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 49/4.
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Roman Suszek pozostaje reprezentantem Pannonia
Ethanol S.A. Oddział w Polsce.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub
wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
– W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
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Piotr Stobiecki
W ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzi zajęcia w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw i
problematyki rynków kapitałowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z doradztwem transakcyjnym, audytem oraz rynkiem
kapitałowym. Zarządza i nadzoruje projekty z zakresu fuzji i przejęć. Do obszaru jego kompetencji należy również
stała współpraca z firmami rodzinnymi.
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu
Wiek:

38 lat

Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych – adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: Inwestycje Kapitałowe i
Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Przebieg pracy zawodowej:
03.2000 – do chwili obecnej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Praca na stanowisku adiunkta w katedrze Inwestycji i Rynków
Kapitałowych. Praca nad rozprawą doktorską dotyczącą problematyki
rynków kapitałowych. Udział w projektach badawczych w ramach
Komitetu Badań Naukowych/ NCN.

08.2003 – do chwili obecnej

CMT Advisory Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, wspólnik

02.2013 – do chwili obecnej

Aplikacje Innowacyjne Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, wspólnik

09.2005 – 03.2011

HLB Sarnowski & Wiśniewski Spółka z o.o.
Praca na stanowisku Partnera Zarządzającego

07.2003 – 08.2005

Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
Praca na stanowisku Dyrektora Audytu Biura w Warszawie

07.2002 – 06.2003

Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
Praca na stanowisku seniora w departamencie Audytu

09.2001 – 06.2002

Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
Praca na stanowisku asystenta w departamencie Audytu

07.1999 – 11.2000

Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie
Praca na stanowisku specjalisty w Centrali PBK w Warszawie w
Departamencie Informacji Zarządczej,

Zgodnie z oświadczeniem Piotra Stobieckiego:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Piotr Sobiecki jest zatrudniony w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10 oraz Katharsis Zarządzanie Sp. z o.o.
– Pełni funkcje członka zarządu w CMT Advisory Sp. z o.o., Aplikacje Innowacyjne Sp. z o.o., Crigni Sp. z o.o.,
Buka One Sp. zo.o., Makira Sp. zo.o. Malaita Sp. z o.o. Rennell Sp. z o.o. Tulagi Sp. z o.o.
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Piotr Stobiecki jest: członkiem Rady Nadzorczej spółki
Tesgas S.A.., członkiem Rady Nadzorczej spółki Woodwaste Sp. z o.o.
– Ponadto był również członkiem Rady Nadzorczej Hydrobudowa Śląsk S.A. w latach 2006-2007, sekretarzem
Rady Nadzorczej Hydrobudowa Polska S.A. w latach 2007-2009, sekretarzem Rady Nadzorczej Hydrobudowa 9
S.A. w latach 2007-2011, członkiem Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. (później Swarzędz Meble S.A. w
likwidacji, Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej) w latach 2007-2011, członkiem Rady
Nadzorczej TUP S.A. w latach 2008-2011.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w
żadnych innych spółkach
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– W latach 2007-2011 Piotr Stobiecki był członkiem Rady Nadzorczej spółki Swarzędz Meble S.A., w dniu 10
marca 2009 roku podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki,. W dniu 7 lipca 2010 roku Sąd
Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych
ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki. Piotr Stobiecki pozostawał członkiem Rady Nadzorczej
Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej do dnia 2 listopada 2010 roku, kiedy to złożył
rezygnację z przyczyn osobistych (z KRS wykreślony w dniu 21 marca 2011 roku).
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–

–
–

za wyjątkiem funkcji wskazanej powyżej nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do
Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,
lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.
Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych)
W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jacek Grzywacz
Funkcja w ramach Emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:

40 lat

Wykształcenie:

Wyższe – magister-inżynier, Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział
Organizacji i Zarządzania, Specjalizacja: Ekonomika, Finanse i Marketing
w Przedsiębiorstwie, Dyplom Magistra-Inżyniera Organizacji i
Zarządzania.
Ukończone Studium dla Dyrektorów Finansowych „Zarządzanie
Finansami Firmy” zorganizowane przez Fundację Centrum Prywatyzacji –
Instytut Rozwoju Biznesu.

Przebieg pracy zawodowej:
12.2009 – do chwili obecnej

Wspólnik i Prezes Zarządu JKG Finanse Sp. z o.o., spółki zajmującej się
doradztwem ekonomiczno-finansowym.

05.2009 – 04.2010

Seccus Asset Mamagement S.A. Stanowisko: Dyrektor Departamentu
Private Equity.

05.2005 – 12.2009

Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. - firma zajmująca się
doradztwem
ekonomiczno-finansowym.
Stanowisko:
Dyrektor
Zarządzający.

08.1999 – 04.2005

TAG Sp. z o.o. - firma zajmująca się doradztwem ekonomicznofinansowym. Stanowisko: od konsultant ds. ekonomiczno-finansowych do
Dyrektor Zespołu ds. Finansów Przedsiębiorstw.

Zgodnie z oświadczeniem Jacka Grzywacza:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Jacek Grzywacz jest zatrudniony w Spółce JKG Finanse
Sp. z o.o. w Katowicach, Al. W. Roździeńskiego 91,
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Jacek Grzywacz jest: Przewodniczym Rady Nadzorczej
S&A S.A., członkiem Rady Nadzorczej Esotiq&Henderson S.A., członkiem Rady Nadzorczej MC COMP S.A.,
członkiem Rady Nadzorczej PTWP S.A.
– W latach 2009 – 2010 Jacek Grzywacz był również członkiem Rad Nadzorczych w następujących podmiotach:
Sento S.A., Agito S.A., APN Promise Sp. z o.o.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w
żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
– W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Krzysztof Czerkas
W ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzi od 1993 roku zajęcia na studiach podyplomowych z
zakresu bankowości i sprawozdawczości finansowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz od roku 2014 zajęcia na
studiach podyplomowych dla deweloperów mieszkaniowych w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Autor licznych
publikacji z zakresu finansowania nieruchomości, oceny ryzyka kredytowego, finansowania projektów inwestycyjnych
oraz bankowości inwestycyjnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z bankowością korporacyjną, finansowaniem projektów
inwestycyjnych, oceną ryzyka kredytowego, doradztwem transakcyjnym, audytem oraz rynkiem kapitałowym.
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Funkcja w ramach Emitenta:
Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:
Wykształcenie:

Przebieg pracy zawodowej:
2013 - do chwili obecnej
2008 - do chwili obecnej
2008 - do chwili obecnej
2012-2013
2009-2012

2004-2009

2001-2004

1996-2001

1994-1996
1992-1994
1991- 1992
1990-1991

Członek Rady Nadzorczej
48 lat
doktor nauk ekonomicznych (1999 SGH). Rozprawa doktorska dot.
Perspektyw bankowości inwestycyjnej w polskim systemie finansowym.
Ukończone w 1994 szkolenie dla kandydatów do rad nadzorczych spółek
Skarbu Państwa. Zdany egzamin końcowy
Upper Finance Restructuring Sp. z o.o – Prezes Zarządu. Firma zajmuje
się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz
pośrednictwo kredytowe (kredyty korporacyjne, obligacje korporacyjne).
Doradztwo Szkolenia Ekspertyzy – właściciel. Działalność gospodarcza w
zakresie sporządzania ekspertyz dla biznesu oraz organizacji i
prowadzenia szkoleń z zakresu bankowości i finansów.
CERFIN Krzysztof Czerkas, Jolanta Nowak spółka cywilna – wspólnik.
Spółka zajmująca się organizacją szkoleń specjalistycznych dla biznesu z
makroekonomii, ekonometrii, bankowości i finansów.
mBank Hipoteczny S.A (dawniej: BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE
Bank Hipoteczny S.A) Doradca Prezesa Zarządu odpowiedzialny za
zarządzanie nieruchomościami przejętymi przez Bank.
mBank Hipoteczny S.A (dawniej: BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE
Bank Hipoteczny S.A) Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie
ryzykiem kredytowym, ryzykiem operacyjnym, rynkowym i ryzykiem
płynności. Nadzór nad projektem przejścia Banku na metodę AIRB
(zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym).
mBank Hipoteczny S.A (dawniej: BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE
Bank Hipoteczny S.A) Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego.
Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem kredytowym, w tym procesami
windykacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Podejmowanie decyzji w
sprawach kredytowych.
mBank Hipoteczny S.A (dawniej : BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE
Bank Hipoteczny S.A.) Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów
Inwestycyjnych. Nadzór nad akwizycją klientów korporacyjnych Banku
zainteresowanych pozyskiwaniem długoterminowego finansowania
projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych.
Opracowanie
produktu bankowego związanego z finansowaniem deweloperów
mieszkaniowych.
PBK
S.A.
Dyrektor
Departamentu
Finansowania
Projektów
Inwestycyjnych. Nadzór nad akwizycją klientów korporacyjnych Banku
zainteresowanych pozyskiwaniem długoterminowego finansowania.
Organizacja kredytów konsorcjalnych i emisji dłużnych papierów
wartościowych dla klientów Banku.
PBK S.A. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji. Nadzór nad
procesami restrukturyzacyjnymi portfela kredytów korporacyjnych banku.
PBK S.A. Doradca Prezesa w Departamencie Trudnych Kredytów.
Nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi i windykacyjnymi portfela
kredytowego banku.
Bankier Sp. z o.o. Project manager projektu Lux–Med (uruchomienie w
Polsce sieci prywatnych klinik)
PZ Batax Sp. z o.o. Udział w prywatyzacji sektora piwowarskiego w
Polsce.

Zgodnie z oświadczeniem Krzysztofa Czerkasa:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Krzysztof Czerkas prowadzi działalność pod nazwą
Doradztwo Szkolenia Ekspertyzy Krzysztof Czerkas w Warszawie, ul. Pitagorasa 30, jak też jako wspólnik spółki
cywilnej CERFIN Krzysztof Czerkas, Jolanta Nowak spółka cywilna w Warszawie, ul. Pitagorasa 30.
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Krzysztof Czerkas jest Prezesem Zarządu Upper
Finance Restructuring Sp. z o.o.
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Krzysztof Czerkas jest członkiem Rady Nadzorczej MDI
S.A. W latach 1997-1998 był członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju S.A. W latach 2002-2004 był
członkiem Rady Nadzorczej Olympus Sp. z o.o. Od 2006 roku jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec
TFI
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w
żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
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–
–

okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jacek Kędzierski
Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka,
specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość. Przez większość kariery zawodowej był związany z doradztwem
finansowo – księgowym dla firm z całej Polski. Posiada duże doświadczenie w zakresie sprzedaży towarów
handlowych do największych hipermarketów w Polsce.
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy w zarządzaniu:
Wiek:

50 lat

Wykształcenie:

Magister Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Uniwersytetu
Gdańskiego o specjalności Przetwarzanie Danych i Rachunkowość.

Przebieg pracy zawodowej:
1992 – obecnie
2005 – 2014
2005 – 2007
2001- 2005
1994 – 2001

Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa finansowego.
Realizacja wspólnych projektów sprzedaży towarów do największych
sieci handlowych w Polsce z firmą „Inter Rabs” Sp. z o.o.
Doradztwo finansowo – księgowe oraz realizacja wspólnych projektów
sprzedażowych z firmą „Evamex”.
Realizacja wspólnych kontraktów z agencjami i koncernami
międzynarodowymi z firmą „Drimtex” Sp. z o.o.
Doradztwo finansowo – księgowe dla firmy „Drimtex” Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem Jacka Kędzierskiego:
– Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Jacek Kędzierski prowadzi działalność gospodarczą pod
nazwą PHU Cyborg Jacek Kędzierski w Suchym Bagnie 17.
– W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub
wspólnikiem z udziałem powyżej 5% w kapitale w żadnych innych spółkach.
– Nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
– Nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich 5 lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny.
– Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
– W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.”
Pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej nie występują jakiekolwiek powiązania rodzinne.

XIV.1.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego brak jest takich osób.

XIV.2 POTENCJALNE KONFLIKTY INTERESÓW U OSÓB WSKAZANYCH W POZYCJI
ROZDZIAŁ XIV PKT 1, POMIĘDZY OBOWIĄZKAMI WOBEC EMITENTA A ICH
PRYWATNYMI INTERESAMI LUB INNYMI OBOWIĄZKAMI. W PRZYPADKU, GDY
NIE WYSTĘPUJĄ TAKIE KONFLIKTY NALEŻY ZAMIEŚCIĆ STOSOWNE
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TEN FAKT
W ocenie Emitenta wśród członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie występują konflikty interesów pomiędzy
obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
Możliwość zaistnienia potencjalnego konfliktu interesu wyniknąć może z faktu, iż członek Rady Nadzorczej Jacek
Grzywacz jest wspólnikiem, a także Prezesem Zarządu w spółce JKG Finanse Sp. z o.o., która to na podstawie
zawartej umowy z Emitentem pełni funkcję Doradcy Finansowego w związku z emisją Akcji Serii B, a do jej zadań
należy: przygotowanie finansowo-organizacyjnej części Prospektu emisyjnego w zakresie zgodnym z ustawą o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29.04.2004 roku,
uczestnictwo wraz z organami Emitenta w rozmowach z inwestorami w celu prezentacji kierunków rozwoju i strategii
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działania Emitenta. Z uwagi na sposób określenia wynagrodzenia JKG Finanse Sp. z o.o. z tytułu wskazanej umowy –
wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne ustalone wg ściśle sprecyzowanych zasad – w ocenie Emitenta
nie zachodzi ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.

XIV.3 UMOWY I POROZUMIENIA ZE ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI, KLIENTAMI,
DOSTAWCAMI LUB INNYMI OSOBAMI, NA MOCY KTÓRYCH OSOBY OPISANE W
PIERWSZYM AKAPICIE POZYCJI ROZDZIAŁ XIV PKT 1 ZOSTAŁY WYBRANE NA
CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB
NADZORCZYCH, ALBO NA OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA
Zgodnie z oświadczeniami osób, wskazanych w pozycji Rozdział XIV pkt 1 niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego,
nie istnieją żadne umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami,
na mocy których zostały one wybrane na członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, albo
na osoby zarządzające wyższego szczebla.

XIV.4 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT OGRANICZEŃ UZGODNIONYCH PRZEZ
OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W POZYCJI ROZDZIAŁ XIV PKT 1, W ZAKRESIE
ZBYCIA W OKREŚLONYM CZASIE POSIADANYCH PRZEZ NIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
W dniu 26 czerwca 2014 r. akcjonariusz Spółki Pan Mariusz Tuchlin złożył oświadczenie o ograniczeniu zbywalności
akcji Emitenta. Akcjonariusz zobowiązał się, że w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Serii B na
rynku regulowanym, nie dokona sprzedaży akcji Emitenta bez zgody Oferującego oraz zobowiązał się, że nie zawrze
żadnej umowy, która będzie lub mogłaby skutkować przeniesieniem własności akcji przed upływem określonego
powyżej terminu.
Powyższe ograniczenie zbywalności akcji nie dotyczy:
– sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży,
– sprzedaży Akcji w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania
ogłaszanego na podstawie art. 72 Ustawy.

XV WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA
XV.1

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I
NADZORUJĄCYM

W okresie 30.06.2014-2011 wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne członkom
zarządu Emitenta wynosiły odpowiednio:
Tabela 32 Wynagrodzenia osób zarządzających Emitentem w tys. zł
Wyszczególnienie

30.06.2014

2013

2012

2011

Mariusz Tuchlin

92

184

228

260

Krzysztof Łukowski

92

194

194

171

Adam Olżyński

69

143

144

113

Rafał Glaza

76

161

171

137

Andrzej Kuchtyk

86

176

171

57

-

-

124

135

858

1 032

872

Władysław Gabryniewski
Rafał Dietrich

49

RAZEM
Źródło: Emitent

464

Poza powyższymi składnikami wynagrodzeń osoby nadzorujące nie otrzymywały innych świadczeń finansowych
(w tym warunkowych lub odroczonych).
W okresie 30.06.2014-2011 wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne członkom
organów nadzorczych Emitenta wynosiły odpowiednio:
Tabela 33 Wynagrodzenia osób nadzorujących Emitenta w tys. Zł
Wyszczególnienie
Rada Nadzorcza
Źródło: Emitent

30.06.2014

2013
5

2012
brak

139

2011
brak

brak
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W latach 2013-2011 Emitent nie posiadał organu nadzorczego w postaci Rady Nadzorczej.
Osoby nadzorujące nie otrzymywały innych świadczeń finansowych (w tym warunkowych lub odroczonych).
Zarówno Członkom Zarządu Emitenta jak i Członkom Rady Nadzorczej Emitenta nie zostały przyznane w okresie
30.06.2014-2011 przez Emitenta świadczenia w naturze za usługi przez nich realizowane.

XV.2

OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA NA
ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA

Zbiorcze zestawienie rezerw na jednorazowe odprawy emerytalne i rentowe według stanu na dzień 31.12.2013 roku
dla pracowników Emitenta, w podziale na krótko i długoterminowe (zapadalność do roku i dłużej), przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 34 Zbiorcze zestawienie rezerw na jednorazowe odprawy emerytalne i rentowe wg stanu na dzień 31.12.2013r. w zł
Wyszczególnienie

Rezerwa na
odprawy
emerytalne

Rezerwa na
odprawy
rentowe

Rezerwa
razem

Zobowiązania krótkoterminowe

0,00

686,24

686,24

Zobowiązania długoterminowe

25 952,65

4 376,45

30 329,10

Razem

25 952,65

5 062,69

31 015,34

Źródło: Emitent
Tabela 35 Statystyka dotycząca pracowników Emitenta, a także uzyskanych wyników kalkulacji rezerw na jednorazowe
odprawy emerytalne i rentowe wg stanu na dzień 31.12.2013r.
Wyszczególnienie
Liczba pracowników

Kobiety

Mężczyźni
39

Razem

96

135

33

37

36

3 268

3 471

3 412

Średni staż pracy w Spółce (w
latach)

4

6

6

Średnia rezerwa na odprawy
emerytalne (zł)

156

207

192

Średnia rezerwa na odprawy
rentowe (zł)

22

44

38

Średnia rezerwa pracownicza
łącznie (zł)

178

251

230

Średni wiek
Średnia podstawa odpraw (zł)

Źródło: Emitent

XVI PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I
NADZORUJĄCEGO EMITENTA
XVI.1 DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI, JEŚLI STOSOWNE, ORAZ OKRES,
PRZEZ JAKI OSOBA TA SPRAWOWAŁA SWOJĄ FUNKCJĘ
XVI.1.1 Zarząd
Członkowie Zarządu powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z o.o.
w przedmiocie powołania członków Zarządu spółki przekształconej (Emitenta) z dnia 1 kwietnia 2014 roku. Kadencja
każdego z członków Zarządu upłynie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
Każdy z członków Zarządu pełnił wcześniej funkcję członka Zarządu Spółki Dekpol Sp. z o.o., okres sprawowania
funkcji poszczególnych członków przedstawia się w sposób następujący:
1. Mariusz Grzegorz Tuchlin (Prezes Zarządu) powołany w umowie spółki z dnia 18 grudnia 2006 roku;
2. Krzysztof Andrzej Łukowski (Wiceprezes Zarządu) powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12
października 2010 roku;
3. Rafał Glaza (Członek Zarządu) powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2010 roku;
4. Adam Olżyński (Członek Zarządu) powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2010 roku;
5. Andrzej Maciej Kuchtyk (Członek Zarządu) powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2011 roku;
6. Rafał Szczepan Dietrich (Członek Zarządu) powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lutego 2014 roku.
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XVI.1.2 Rada Nadzorcza
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Roman Suszek
2. Jacek Grzywacz
3. Piotr Stobiecki
- powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z o.o. w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej spółki przekształconej (Emitenta) z dnia 1 kwietnia 2014 roku. Kadencja tych
członków Rady Nadzorczej upłynie z dniem 1 kwietnia 2019 roku;
4. Krzysztof Czerkas
5. Jacek Kędzierski
- powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy Dekpol S.A. w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 roku. Kadencja tych członków Rady
Nadzorczej upłynie z dniem 30 czerwca 2019 roku.

XVI.2 INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB
KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY, LUB
STOSOWNE OŚWIADCZENIE O BRAKU TAKICH ŚWIADCZEŃ
Brak jest takich umów.

XVI.3 INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA,
WŁĄCZNIE Z IMIONAMI I NAZWISKAMI CZŁONKÓW DANEJ KOMISJI ORAZ
PODSUMOWANIEM ZASAD FUNKCJONOWANIA TYCH KOMISJI
XVI.3.1 Komitet Audytu
Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, organ ten jest upoważniony do tworzenia komitetów
wewnętrznych, których główną funkcją jest doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych
sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej. W uchwale o utworzeniu komitetu wewnętrznego następuje
wskazanie nazwy komitetu, określenie minimalnej liczby członków, powołanie członków komitetu, w tym jego
przewodniczącego, a także określenie zasad funkcjonowania danego komitetu poprzez określenie spraw oraz zadań
komitetu.
Niezależnie od postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, podstawę do powołania komitetu audytu przez Radę
Nadzorczą stanowi art. 86 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Komitet Audytu został utworzony na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2014 roku. Do jego
kompetencji zastrzeżono:
a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania
ryzykiem;
c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2. Ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.
W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków,
na czas trwania ich kadencji jako członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż przynajmniej jeden członek
Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub
rewizji finansowej, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
W ramach wskazanej uchwały dokonano wyboru członków Komitetu Audytu w osobach Jacka Kędzierskiego, któremu
powierzono także funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, Jacka Grzywacza oraz Krzysztofa Czerkasa.
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego członkowie Komitetu Audytu Jacek Kędzierski i Krzysztof
Czerkas spełniają kryteria członków niezależnych w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW (część III pkt 6), jak również w rozumieniu art. 56 ust. 3 pkt 1,3,5 w zw. z art.
86 ust. 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznych.
Ponadto Jacek Kędzierski spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznych. Zarówno wykształcenie
(magister cybernetyki ekonomicznej i informatyki o specjalności przetwarzanie danych i rachunkowość) jak i przebieg
kariery zawodowej (związanej z doradztwem finansowo-księgowym) Jacka Kędzierskiego uzasadniają stwierdzenie,
iż posiada on kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości.
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Zgodnie z ust. 6 ww. uchwały, wejdzie ona w życie z dniem dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW. Innych warunków wejścia w życie, aniżeli dopuszczenie akcji do obrotu na
rynku regulowanym nie zastrzeżono.

XVI.3.2 Komitet Wynagrodzeń
U Emitenta nie funkcjonuje obecnie komitet ds. wynagrodzeń, niewykluczone jest natomiast jego utworzenie przez
Radę Nadzorczą w przyszłości, na podstawie wskazanej powyżej kompetencji określonej w § 4 ust. 4 Regulaminu
Rady Nadzorczej.

XVI.4 OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, CZY EMITENT STOSUJE SIĘ DO PROCEDURY
(PROCEDUR) ŁADU KORPORACYJNEGO KRAJU, W KTÓRYM MA SIEDZIBĘ. W
PRZYPADKU, GDY EMITENT NIE STOSUJE SIĘ DO TAKICH PROCEDUR, NALEŻY
ZAMIEŚCIĆ STOSOWNE OŚWIADCZENIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM PRZYCZYN,
DLA KTÓRYCH EMITENT NIE PRZESTRZEGA TAKICH PROCEDUR
W swojej dotychczasowej działalności Emitent funkcjonował w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Zasady ładu korporacyjnego nie były wszakże stosowane, z uwagi na fakt, iż akcje Emitenta nie były przedmiotem
obrotu giełdowego.
Wraz z uzyskaniem statusu spółki publicznej Emitent zamierza realizować procedury ładu koroporacyjnego określone
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Docelowo Emitent
zainteresowany jest ich zastosowaniem w całości, niemniej jednak obecnie wyłączeniu ulegają zasady następujące:
Część II, zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”
Zasada ta nie będzie stosowana z uwagi na wysokie koszty związane z jej realizacją. Emitent prowadzi swoją stronę
internetową w języku angielskim, będą na niej zamieszczane również informacje o charakterze korporacyjnym,
jednakże w zakresie węższym, aniżeli to wynika z powyższego postanowienia.
Część IV, zasada nr IV.10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:
1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2.dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad
walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”
Zasada ta nie będzie stosowana z uwagi na wysokie koszty związane z jej realizacją.

XVII PRACOWNICY EMITENTA
XVII.1 LICZBA PRACOWNIKÓW
Wielkość przeciętnego zatrudnienia w strukturach Emitenta w okresie 2013-2011, z podziałem na pracowników
umysłowych i fizycznych, przedstawia poniższa tabela:
Tabela 36 Stan zatrudnienia w strukturach Emitenta w okresie 2013 - 2011 (średnioroczne zatrudnienie w okresie,
w osobach)
Wyszczególnienie

2013

2012

2011

Pracownicy umysłowi

84

91

94

Pracownicy fizyczni

50

70

110

134

161

204

RAZEM
Źródło: Emitent

Wielkość zatrudnienia w strukturach Emitenta w okresie 31.12.2013-2011, na koniec poszczególnych okresów,
przedstawia poniższa tabela:
Tabela 37 Stan zatrudnienia w strukturach Emitenta w okresie 2013 – 2011 (stan na koniec okresu, w osobach)
Wyszczególnienie
Stan zatrudnienia (osoby)

31.12.2013

31.12.2012
134

31.12.2011
138

187

Źródło: Emitent

Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent zatrudniał 163 pracowników.
W przedsiębiorstwie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego oraz za okres prezentowanych
historycznych danych finansowych nie działały żadne związki zawodowe.
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XVII.2 POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE
Stan posiadania akcji przez członków zarządu Emitenta według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
przedstawiał się następująco:
Tabela 38 Stan posiadania akcji przez członków zarządu Emitenta wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
Wyszczególnienie

Ilość akcji w szt.

Wartość nominalna
w zł

Udział w %

Mariusz Tuchlin

6.409.000

6.409.000,00

99,98 %

RAZEM Zarząd

6.409.000

6.409.000,00

99,98 %

RAZEM Emitent
Źródło: Emitent

6.410.000

6.410.000,00

99,98 %

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali w tym okresie akcji Emitenta.

XVII.3 OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W
KAPITALE EMITENTA
Nie istnieją jakiekolwiek ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta.

XVIII ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA
XVIII.1 W ZAKRESIE ZNANYM EMITENTOWI, IMIONA I NAZWISKA OSÓB INNYCH NIŻ
CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB
NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI, MAJĄ
UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE
ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA, WRAZ Z PODANIEM
WIELKOŚCI UDZIAŁU KAŻDEJ Z TAKICH OSÓB, A W PRZYPADKU BRAKU
TAKICH OSÓB ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TEN FAKT
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, brak jest osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, miałyby udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu
podlegające zgłoszeniu.

XVIII.2 INFORMACJA, CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE
PRAWA GŁOSU LUB W PRZYPADKU ICH BRAKU ODPOWIEDNIE
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TEN FAKT
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu.

XVIII.3 W ZAKRESIE, W JAKIM ZNANE JEST TO EMITENTOWI, NALEŻY PODAĆ, CZY
EMITENT JEST BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PODMIOTEM POSIADANYM
LUB KONTROLOWANYM ORAZ WSKAZAĆ PODMIOT POSIADAJĄCY LUB
KONTROLUJĄCY, A TAKŻE OPISAĆ CHARAKTER TEJ KONTROLI I ISTNIEJĄCE
MECHANIZMY, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ JEJ NADUŻYWANIU
Emitent jest podmiotem bezpośrednio posiadanym (99,98 % kapitału zakładowego) przez Mariusza Tuchlina, który
wszedł w posiadanie akcji (wcześniej udziałów) Emitenta w dniu 18 grudnia 2006 roku, w wyniku przekształcenia
formy prowadzonej przez niego od 1993 roku działalności gospodarczej pod firmą Zakład Produkcyjno-Usługowy
„DEKPOL” – Mariusz Tuchlin w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nadużywanie kontroli, rozumianej jako wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, ograniczają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu i wewnętrznych regulaminów Emitenta.
Emitent, jak każda osoba prawna, działa przez swoje organy, które realizują swe ustawowe i statutowe zadania.
Podział kompetencji pomiędzy poszczególne organy ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta.
Wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podlega zasadom opisanym w Kodeksie spółek
handlowych oraz statucie, a tym samym zapewnia przejrzystość i formalizm podejmowanych uchwał. Spółka stosuje
również zasady ładu korporacyjnego, w szczególności uznawana jest zasada rządów większości kapitałowej i w
związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Z zapewnieniem mniejszości należytej ochrony jej praw, w
granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje.
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XVIII.4 OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA
MOŻE W PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI
EMITENTA
Emitent nie zna żadnych ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie
kontroli Emitenta.

XIX TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
W przedstawionym zestawieniu transakcji z podmiotami powiązanymi ujęte zostały umowy o istotnym znaczeniu dla
Emitenta, zawarte lub realizowane w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, okresie bieżącym, do daty
zatwierdzenia Prospektu emisyjnego. Za istotne uznano umowy, których wartość świadczeń uzyskiwanych w ciągu
jednego roku od Emitenta była nie niższa niż 300.000 zł. Wszystkie transakcje, zarówno związane jak i niezwiązane z
działalnością Emitenta zawarte zostały na zasadach rynkowych.
Emitent wyjaśnia ponadto, iż poza wskazanymi poniżej podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 z którymi
Emitent dokonywał transakcji byli członkowie Zarządu a także członek Rady Nadzorczej Jacek Grzywacz (pośrednio,
poprzez spółkę JKG Finanse Sp. z o.o., której jest on wspólnikiem a także pełni funkcję Prezesa Zarządu) i nie
spełniały one powyżej opisanego kryterium istotności. Niemniej jednak z racji jednoczesnego pełnienia funkcji
pełnionej przez Jacka Grzywacza w Radzie Nadzorczej oraz udziału JKG Finanse Sp. z o.o. w pracach związanych z
Ofertą Publiczną, poniżej przedstawia się te transakcje Emitenta w ww. określonym okresie (z tym zastrzeżeniem, że
transakcje występowały od roku 2011):
2011
Umowa z dnia 8 marca 2011 roku - przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązał się do
prowadzenia działań doradczych mających na celu pozyskanie przez Emitenta środków finansowych w drodze emisji
obligacji (szczegółowy zakres: przygotowanie Memorandum Informacyjnego Dekpol Sp. z o.o. oraz Biznes Planu
prezentującego sposób wykorzystania środków finansowych pochodzących z emisji obligacji; rozmowy z instytucjami
finansowymi mającymi możliwości pozyskania środków finansowych poprzez emisję obligacji; negocjowanie
warunków emisji obligacji; weryfikacja zapisów umowy na emisję obligacji pomiędzy Dekpol Sp. z o.o. a instytucją
finansową realizującą proces emisji obligacji). Wynagrodzenie: 17.000 zł netto + Succes Fee liczone jako 0,40% od
wartości pozyskanego, w drodze emisji obligacji, kapitału.
Łączna wartość kosztów poniesionych przez Emitenta w 2011 roku w związku z usługami świadczonymi przez JKG
Finanse Sp. z o.o. wynosiła 17.000 zł netto.
2012
Brak umów.
Łączna wartość kosztów poniesionych przez Emitenta w 2012 roku w związku z usługami świadczonymi przez JKG
Finanse Sp. z o.o. wynosiła 50.000 zł netto (rozliczenie umowy z 2011 roku).
2013
Umowa z dnia 25 lipca 2013 roku - przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązał się do
przygotowania modeli finansowych Biznes Planu dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Hotelu w
Gdańsku, przy ulicy Toruńskiej, w wersji dla Spółki będącej właścicielem nieruchomości oraz z wersji dla Operatora
Hotelu. Wynagrodzenie: 6.000 zł netto.
Umowa z dnia 14 listopada 2013 roku - przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązuje się do
uczestnictwa w pracach mających na celu pozyskanie przez Emitenta środków finansowych w drodze Publicznej
Emisji Akcji. Wynagrodzenie: 50 tys. zł + Succes Fee – 0,50% od wartości środków finansowych pozyskanych w
ramach Publicznej Emisji Akcji.
Łączna wartość kosztów poniesionych przez Emitenta w 2013 roku w związku z usługami świadczonymi przez JKG
Finanse Sp. z o.o. wynosiła 16.000 zł netto.
2014 – do daty zatwierdzenia Prospektu emisyjnego
Umowa z dnia 28 lutego 2014 roku – przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązał się do
przygotowania prognozy dla Emitenta na 2014 rok. Wynagrodzenie: 1.500 zł netto.
Umowa z dnia 7 kwietnia 2014 r. Przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązał się do się do
przygotowania „Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Dekpol Sp. z o.o. za 2013 rok”. Wynagrodzenie: 1.500 zł
netto.
Umowa z dnia 30 maja 2014 r. Przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązał się do się do
przygotowania modeli finansowych Biznes Planu dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Hotelu w
Gdańsku, przy ulicy Toruńskiej, w wersji dla Spółki będącej właścicielem nieruchomości oraz z wersji dla Operatora
Hotelu. Wynagrodzenie: 3.000 zł netto.
Umowa z dnia 14 sierpnia 2014 r. Przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązał się do się do
przygotowania/aktualizacji modeli finansowych Biznes Planu dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu
Hotelu w Gdańsku, przy ulicy Toruńskiej, w wersji dla Spółki będącej właścicielem nieruchomości oraz z wersji dla
Operatora Hotelu. Wynagrodzenie: 2.000 zł netto.
Umowa z dnia 21 sierpnia 2014 r. Przedmiot umowy: Wykonawca (JKG Finanse Sp. z o.o.) zobowiązał się do
przygotowania modeli finansowych dla przedsięwzięcia związanego z produkcją osprzętu do maszyn budowlanych.
Wynagrodzenie: 2.500 zł netto.
Łączna wartość kosztów poniesionych przez Emitenta od dnia 01.01.2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu
emisyjnego, w związku z usługami świadczonymi przez JKG Finanse Sp. z o.o. wynosiła 30.500 zł.
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Jednocześnie wyjaśniając dobór kryterium istotności do opisu transakcji w tym zakresie Emitent podaje, że zostało
ono wyznaczone poprzez odniesienie wartości rocznych świadczeń uzyskiwanych od Emitenta w ciągu kolejnych lat
do wartości kapitałów własnych Emitenta i wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta. Przy czym dla
uzyskania stosunkowo możliwie najprostszej projekcji (zobrazowania) danych wobec adresatów oferty – w prospekcie
kryterium oznaczono wartościowo (300.000 zł).

XIX.1 UMOWY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
Umowa z Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym „Medpharma” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w m. Nowa Wieś Rzeczna z dnia 1 września 2010 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane było kompleksowe wykonanie obiektu w ramach inwestycji pt.
„Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego „Medpharma” w m. Nowa Wieś Rzeczna”. Inwestycja była
realizowana w okresie od 1 września 2010 roku do 21 października 2011 roku. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu
wykonania wskazanych robót wyniosło 15.821.84,96 zł netto.
Powiązanie stron wynika z faktu, iż Prezes Zarządu Emitenta był wówczas i w dalszym ciągu pozostaje wspólnikiem
kontrahenta. Umowa została zawarta na zasadach rynkowych, jej udział procentowy w obrotach Emitenta w roku
2011 wyniósł 8%.
Umowa z Centrum Rehabilitaycjno-Leczniczym „Medpharma” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w m. Nowa Wieś Rzeczna z dnia 1 września 2010 roku
Przedmiotem zawartej umowy było zagospodarowanie terenu wokół Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego
„Medpharma” w m. Nowa Wieś Rzeczna. Zamówienie było realizowane przez Emitenta w okresie od 1 września 2010
roku do 21 października 2011 roku, jego wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 1.048.271 zł netto.
Powiązanie stron wynika z faktu, iż Prezes Zarządu Emitenta jest był wówczas i w dalszym ciągu pozostaje
wspólnikiem kontrahenta. Umowa została zawarta na zasadach rynkowych, jej udział procentowy w obrotach
Emitenta w roku 2011 wyniósł 0,6%.
Umowa z A&M Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Knybawa z dnia 2 maja 2012 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane było kompleksowe wykonanie przez Emitenta prac związanych z
budową stacji paliw płynnych w miejscowości Bałdowo. Zamówienie było realizowane przez Emitenta w okresie od 2
maja do 31 grudnia 2012 roku. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania wskazanych robót wyniesie 4.200.000 zł
netto.
Powiązanie stron wynika z faktu, iż Prezes Zarządu Emitenta był w chwili zawarcia umowy również wspólnikiem
kontrahenta. Umowa została zawarta na zasadach rynkowych, jej udział procentowy w obrotach Emitenta w roku
2012 wyniósł 2,5%.
Umowa z A&M Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Knybawa z dnia 19 marca 2013 roku
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane było kompleksowe wykonanie przez Emitenta prac związanych z
rozbudową i przebudową obiektu hotelowego w Knybawie. Roboty realizowane były w okresie od marca 2013 roku do
czerwca 2014 roku. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania wskazanych robót wyniosło 8.000.000 zł netto, przy
czym w okresie kiedy kontrahent był podmiotem powiązanym Emitenta wartość umowy wynosiła 5.535.000 zł netto
(następnie uległa ona zwiększenia w drodze sporządzenia aneksu).
Powiązanie stron wynika z faktu, iż Prezes Zarządu Emitenta był w chwili zawarcia umowy również wspólnikiem
kontrahenta. Umowa została zawarta na zasadach rynkowych, jej udział procentowy w obrotach Emitenta w roku
2013 wyniósł 4%, aczkolwiek w stosunku do okresu kiedy kontrahent był podmiotem powiązanym udział w obrotach
wyniósł 2,74%.

XIX.2 UMOWY NIEZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi doszło do zawarcia następujących umów (stan
zobowiązań pozostających do spłaty na dzień zatwierdzenia prospektu):
– umowa pożyczki Emitentowi kwoty 6.500.000 zł z dnia 19 grudnia 2006 roku, zawarta z Mariuszem Tuchlin
(Prezesem Zarządu), oprocentowanie w skali roku 7 %, zwrot przedmiotu pożyczki powinien nastąpić w terminie
do dnia 31 grudnia 2018 roku, do spłaty pozostaje kwota 6.500.000 zł;
– umowa pożyczki kwoty 4.630.000 zł zawarta przez Mariusza Tuchlina (Prezesa Zarządu Emitenta) ze spółką
Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 10 marca 2009 roku. Zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 4.480.000 zł
zostało przejęte przez Emitenta w związku z nabyciem w dniu 12 października 2010 roku przedsiębiorstwa spółki
biorącej pożyczkę, pożyczka została spłacona terminowo, w 2012 roku, przy czym w roku 2011 spłacono 700.000
zł, a w roku 2012 380.000 zł;
– umowa pożyczki Emitentowi kwoty 2.150.000 zł z dnia 31 marca 2010 roku, zawarta z Heleną Tuchlin
(ówczesnym małżonkiem Prezesa Zarządu), wierzytelność z której była następnie przedmiotem darowizny
dokonanej na rzecz Mariusza Tuchlina (Prezesa Zarządu), oprocentowanie w skali roku 7%, zwrot przedmiotu
pożyczki powinien nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, do spłaty pozostaje kwota 30.000 zł.
Powyższe umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych, ich udział procentowy w obrotach Emitenta w roku 2013
wyniósł 3,24%.
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XX INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW
EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT
XX.1

HISTORYCZNE DANE FINANSOWE

Historyczne informacje finansowe za okres 1.01. 2013 – 31.12. 2013 i okresy 1.01.2012 -31.12.2012 oraz 1.01.2011 31.12.2011, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym
opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz
przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego sprawozdania finansowego. W niniejszym rozdziale
zamieszczone zostały historyczne informacje finansowe - jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres
1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. oraz informacje finansowe za okresy 1.01.2012 r. - 31.12.2012r. i 1.01.2011 r. 31.12.2011 r. sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawdzania finansowe za lata 2013-2011 zostały
zamieszczone również na stronie internetowej www.dekpol.pl.
Jednostkowe sprawozdania finansowe za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. oraz za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012
r. i 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. zostały zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami zawodowymi. Zaprezentowane w niniejszym rozdziale jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz
porównywalne dane finansowe zawierają poszerzony zakres dodatkowych informacji i objaśnień w stosunku do
statutowych sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18
października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są Polskie Zasady Rachunkowości". Dane
zaprezentowane w niniejszej informacji zostały przedstawione w złotych polskich.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH
Nazwa (firma) i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności wg PKD
Emitent jest podmiotem bezpośrednio posiadanym (99,98 % kapitału zakładowego) przez Mariusza Tuchlina, który
wszedł w posiadanie akcji (wcześniej udziałów) Emitenta w dniu 18 grudnia 2006 roku, w wyniku przekształcenia
formy prowadzonej przez niego od 1993 roku działalności gospodarczej pod firmą Zakład Produkcyjno-Usługowy
„DEKPOL” – Mariusz Tuchlin w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z
o.o. z dnia 1 kwietnia 2014 roku, zaprotokołowanej Aktem Notarialnym przez notariusza Janinę Ciechanowską w
Kancelarii Notarialnej w Starogardzie Gd., Repertorium A Numer 3829/2014.
Przekształcona Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 505979. Spółka została zarejestrowana w dniu 11 kwietnia 2014 roku.
Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 592-21-37-980 oraz numer REGON 220341682.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki wg KRS są:
Nazwa

PKD

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

PKD - 24.10.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD - 25.99.Z

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

PKD - 28.92.Z

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

PKD- 30.20.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD-41.1

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD-41.2

Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

PKD-42.1

Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

PKD-42.2

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD-42.9

Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

PKD-43.1

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych

PKD-43.2

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

PKD-43.3

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

PKD-43.9

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

PKD-77.32.Z

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD-47

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD-46

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD - 52.10.B

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD - 55.10.Z

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD-56.10.A
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Nazwa

PKD

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD-68.10.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD-68.20.Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

PKD-68.31.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD-68.32.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD-77.12.Z

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

PKD - 47.30.Z

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD – 08.12.Z

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD – 09.90.Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

PKD – 38.32.Z

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał
wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD – 08.11.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

PKD – 23.61.Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

PKD – 23.63.Z

Produkcja zaprawy murarskiej

PKD – 23.64.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

PKD – 43.13.Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami

PKD – 39.00.Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych

PKD – 66.19.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD – 25.11.Z

Wskazanie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.
Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
Historyczne informacje finansowe prezentowane w Prospekcie obejmują okresy:
Sprawozdanie finansowe za okres: 01.01.2013 - 31.12.2013 rok.
Dane porównywalne za okresy:
- 01.01.2012 – 31.12.2012 rok
- 01.01.2011 – 31.12.2011 rok.
1. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta
Zarząd
Członkowie Zarządu powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z o.o.
w przedmiocie powołania członków Zarządu spółki przekształconej (Emitenta) z dnia 1 kwietnia 2014 roku. Kadencja
każdego z członków Zarządu upłynie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
Każdy z członków Zarządu pełnił wcześniej funkcję członka Zarządu Spółki Dekpol Sp. z o.o.
Na dzień 31.12.2011 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:
1. Mariusz Grzegorz Tuchlin - Prezes Zarządu
2. Władysław Gabryniewski -Członek Zarządu
3. Krzysztof Andrzej Łukowski - Wiceprezes Zarządu
4. Rafał Glaza - Członek Zarządu
5. Adam Olżyński - Członek Zarządu
6. Andrzej Maciej Kuchtyk - Członek Zarządu
Na dzień 31.12.2012 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:
1. Mariusz Grzegorz Tuchlin - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Andrzej Łukowski - Wiceprezes Zarządu
3. Rafał Glaza - Członek Zarządu
4. Adam Olżyński - Członek Zarządu
5. Andrzej Maciej Kuchtyk - Członek Zarządu.
Na dzień 31.12.2013 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:
1. Mariusz Grzegorz Tuchlin - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Andrzej Łukowski - Wiceprezes Zarządu
3. Rafał Glaza - Członek Zarządu
4. Adam Olżyński - Członek Zarządu
5. Andrzej Maciej Kuchtyk - Członek Zarządu.
Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 listopada 2013 r. powołano z dniem 1 lutego
2014 roku na Członka Zarządu – Pana Rafała Szczepan Dietrich.
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Rada Nadzorcza
W okresach, za które prezentowane są dane historyczne nie powoływano Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Roman Suszek
2. Jacek Grzywacz
3. Piotr Stobiecki
powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Akconariuszy Dekpol Sp. z o.o. w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej spółki przekształconej (Emitenta) z dnia 1 kwietnia 2014 roku. Kadencja
każdego z członków Rady Nadzorczej upłynie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
4. Krzysztof Czerkas
5. Jacek Kędzierski
- powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Wspólników Dekpol S.A. w przedmiocie powołania
członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 roku. Kadencja tych członków Rady Nadzorczej upłynie
z dniem 30 czerwca 2019 roku.
2. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład
przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. Emitent nie posiada
jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
3. Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym
inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nie występowały powiązania z innymi jednostkami
(jednostką dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi oraz
jednostkami znajdującymi się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnikami jednostki współzależnej –
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 uor).
Stosownie do powyższych ustaleń Emitent nie jest jednostką sprawującą kontrolę nad inną jednostką i nie ma
obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (art. 56, 57 i 58 uor).
Zgodnie z § 2 pkt. 6 Rozporządzenia MF z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w
prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są
polskie zasady rachunkowości (DZ.U. z 12.03.2014 r. poz 300) istnieją powiązania osobowe z innymi spółkami,
w których pan Mariusz Tuchlin (pełniący funkcje Prezesa Zarządu Emitenta i głównego udziałowca) jest znacznym
udziałowcem:
Nazwa Spółki
Hotel Almond Sp. z o.o.

KRS
0000300191

Centrum Rehabilitacyjno
–
Lecznicze
„Medpharma” Sp. z o.o.
Almond Sp. z o.o.

0000377694

A&M Sp. z o.o.

0000411735

0000323139

Charakter powiązania
- 100% własności należy do
Mariusza Tuchlin (prokurent w
Spółce), 100 % głosów
- 34,44% własności należy do
Mariusza Tuchlin (członek Rady
Nadzorczej), 34,44 % głosów
- 100% własności należy do
Mariusza Tuchlin (Prezes
Zarządu), 100% głosów
-50% własności należało do
29.08.2013 do Mariusza Tuchlin
(Członek Zarządu),
50% głosów

Informacje o Spółce
Spółka w przyszłości ma być operatorem
hotelu położonego w Gdańsku przy ul.
Toruńskiej
Spółka prowadzi działalność w zakresie
ochrony zdrowia
Spółka w przyszłości ma stać się
właścicielem hotelu położonego w
Gdańsku przy ul. Toruńskiej
Spółka prowadzi działalność w zakresie
hotelarstwa

4. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej
metody rozliczenia połączenia
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie nastąpiło połączenie Spółki z innym podmiotem
gospodarczym.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Emitent będzie kontynuować działalność
gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub
istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.
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6. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności
danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad polityki rachunkowości
lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16
W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych, dla potrzeb Prospektu dokonano korekty sprawozdań
finansowych za lata 2013, 2012 i 2011. Dokonane korekty miały zarówno wpływ na bilans jak i rachunek zysków i
strat za te lata. Przekształcenie nie spowodowało zmian wyniku finansowego.
Zestawienie i objaśnienie powstałych różnic zaprezentowano w dodatkowych notach objaśniających nr 16.
7. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub w danych porównywalnych dokonano korekt
wynikających z zastrzeżeń zawartych w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach
finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w
prospekcie
W prezentowanych historycznych informacjach finansowych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń
zawartych w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych. Opinie podmiotów
uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe zostały
zamieszczone w prospekcie nie zawierały zastrzeżeń co do ich prawidłowości i rzetelności.
8. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
ustalania przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i
danych porównywalnych. Stosowane podstawowe zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o
Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 152 z 2009 r. z późniejszymi zmianami). Zasady wyceny aktywów
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w zaprezentowanych okresach są zgodne z ustawą o rachunkowości.
9. Określenie roku obrachunkowego i okresów sprawozdawczych
Przez rok obrotowy rozumie się trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych od 1 stycznia do 31 grudnia.
Okres sprawozdawczy jest to okres, za który sporządza się sprawozdania finansowe w trybie przewidzianym ustawą
lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych. Okresem sprawozdawczym w jednostce jest
miesiąc jako moment sumowania obrotów na kontach oraz ich uzgadnianie z zapisami w ewidencji analitycznej
prowadzonej do kont syntetycznych.
10. Rzeczowe składniki aktywów trwałych
Rzeczowe składniki aktywów trwałych uznane zgodnie z art. 3 ustawy o rachunkowości za środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne ewidencjonowane są za pomocą urządzeń: księga inwentarzowa, tabela amortyzacyjna - do
celów rachunkowych, tabela amortyzacyjna - do celów podatkowych oraz konta analityczne środków trwałych.
Przyjęcie na stan środka trwałego dokonuje się za pomocą dowodu OT, likwidacji za pomocą LT.
Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, potrzebne do realizacji jej
działalności statutowej. Zalicza się do nich w szczególności:
nieruchomości - w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle, budynki, a także będące odrębną
własnością lokale, jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego;
 maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 inwestycje w obcych środkach trwałych.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po
aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Rzeczowe aktywa trwałe zaliczane do środków trwałych w budowie ewidencjonowane są za pomocą kont
analitycznych, utworzonych dla poszczególnych obiektów, na których dokonywane są zapisy obrazujące wysokość
poniesionych nakładów. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
Środki trwałe w budowie stanowią środki w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia. Kosztami inwestycji
budowlano- montażowych są wszystkie nakłady ponoszone przed oddaniem obiektu do eksploatacji (są to m.in
badania, pomiary gruntów, dokumentacja projektowa, montaż maszyn i urządzeń, naliczone za czas trwania
inwestycji odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek kredytów i innych zobowiązań, służących sfinansowaniu
zakupu lub budowy środków trwałych);
Wartość początkową środków trwałych, w zależności od sposobu ich pozyskania, ustala się następująco:
 w przypadku środka trwałego zakupionego wartością początkową jest jego cena nabycia, tj. rzeczywista cena
zakupu, obejmująca kwotę należną sprzedającemu (bez naliczonego podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego), a w przypadku importu - powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz
powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego
do używania (koszty transportu, załadunku, wyładunku, montażu, prób, opłat notarialnych, skarbowych), a
pomniejszona o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty, itp.) oraz odzyski. Do ceny nabycia wlicza się podatek od
towarów i usług obciążający zakup w części, w której nie podlega odliczeniu lub zwrotowi,
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w przypadku ujawnienia środka trwałego jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub
podobnego obiektu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany na jego sprzedaży zysk, uwzględniając stan i stopień
zużycia wycenianego środka trwałego,
w przypadku środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie wartością początkową jest cena sprzedaży takiego
samego lub podobnego środka z dnia jego otrzymania,
w przypadku środka trwałego otrzymanego w formie wkładu niepieniężnego (aportu) wartością początkową jest
wartość ustalona przez wnoszącego na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa. W
przypadku wkładu pochodzącego z zagranicy należy przy wycenie uwzględnić cło, podatek akcyzowy i
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.

Wartość początkową środka trwałego stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia powiększają koszty jego
ulepszenia. Ulepszenie jest to przedsięwzięcie polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub
rekonstrukcji środka trwałego, w wyniku, którego wartość użytkowa tego środka, po zakończeniu ulepszenia,
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością
wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub
innymi miarami.
11. Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z zastosowaniem następujących zasad:
 do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki, które
odzwierciedlają okres ich ekonomicznej i technicznej użyteczności.
 zakłada się, że co dwa lata następować będzie okresowa weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji,
która może spowodować odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów
amortyzacyjnych. Emitent do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
stosuje metodę degresywną.
W przypadkach zaprzestania użytkowania środka trwałego jest on wyłączany z amortyzowania.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej:
 powyżej 3 500 zł są amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania
 od 500 zł są amortyzowane w całości w miesiącu następującym po przyjęciu do użytkowania
 do 500 zł są księgowane jednorazowo w koszty na koncie „zużycie materiałów".
Odpisy amortyzacyjne dla licencji programów komputerowych o wartości początkowej do 3 500 zł dokonywane są
jednorazowo.
Zakończenie amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przypada w momencie:
 zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową
 przeznaczenia do likwidacji
 sprzedaży
 stwierdzenia ich niedoboru.
Leasing
Jeżeli umowa leasingu operacyjnego spełnia choć jeden z warunków określonych w art.3 ust.4 ustawy o
rachunkowości to środki trwałe objęte tą umową Spółka zalicza do własnych środków trwałych, a w zakresie wyceny i
ewidencji stosuje wobec nich zasady opisane powyżej w podrozdziale 2.
Warunki, które decydują o zakwalifikowaniu umowy leasingu operacyjnego jako leasingu finansowego, a tym samym
przedmiotu leasingu do środków trwałych Spółki są następujące:
 przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
 zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta,
po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
 okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej
użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu.
Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na
korzystającego,
 suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej
obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia
się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego
własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia
dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie
od opłat za używanie,
 zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie
tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od
przewidzianych w dotychczasowej umowie,
 przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty
poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
 przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany
wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
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Inwestycje
Do inwestycji Spółka zalicza aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów
w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez
nią w celu osiągnięcia tych korzyści.
Do inwestycji zalicza się aktywa, które spełniają jednocześnie następujące warunki:
 zostały nabyte, a więc zakupione, otrzymane w formie aportu lub nieodpłatnie, w tym w postaci darowizny; nie
spełniają tego warunku aktywa wytworzone we własnym zakresie,
 korzyści, jakie czerpie jednostka z posiadania tych zasobów pochodzą wprost od nich, a nie są realizowane
pośrednio - przez produkcję i sprzedaż wyrobów, świadczenie i sprzedaż usług, prowadzenie działalności
handlowej,
 celem posiadania tych aktywów jest osiąganie przedstawionych korzyści; warunku tego nie spełniają
nieruchomości zbędne, których jednostka nie potrafi zagospodarować.
Inwestycje dzielą się na:
a) długoterminowe:
 nieruchomości,
 wartości niematerialne i prawne,
 aktywa finansowe:
 udziały lub akcje,
 inne papiery wartościowe,
 udzielone pożyczki,
 inne aktywa finansowe,
 inne inwestycje,
b) krótkoterminowe:
 udziały lub akcje,
 inne papiery wartościowe,
 udzielone pożyczki,
 inne aktywa finansowe,
 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
 środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
 inne środki pieniężne,
 inne aktywa pieniężne.
 inne inwestycje.
Inwestycje długoterminowe. Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w nieruchomości mogą mieć postać gruntów, prawa użytkowania wieczystego gruntu, budowli, budynków,
lokali stanowiących odrębną własność, a także spółdzielczych praw do lokali.
W latach 2011 -2013 inwestycje w nieruchomości były wyceniane w cenie nabycia.
Inwestycje w aktywa finansowe
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji
są nieistotne. Cena nabycia jest to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych
składników majątkowych.
Długoterminowe aktywa finansowe obejmują:
Udziały i akcje w jednostkach powiązanych:
Jednostkach zależnych
Jednostkach współzależnych,
 Jednostkach stowarzyszonych
 Udziały i akcje w pozostałych jednostkach.




Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która jest niższa.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje będą zaliczane do inwestycji krótkoterminowych tylko wtedy, jeżeli są one przeznaczone lub
dostępne do obrotu (sprzedaży) w najbliższym roku obrotowym
Spółka wycenia na dzień bilansowy krótkoterminowe aktywa finansowe w wartości godziwej, którą najczęściej jest
cena rynkowa. Jeżeli nie można jej wiarygodnie ustalić, to w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty tej
wartości. Jeżeli akcje można będzie wycenić w wartości rynkowej wówczas różnica pomiędzy ich wartością na dzień
bilansowy, a ceną nabycia stanowić będzie przychód finansowy lub koszt finansowy.
Jeżeli posiadane aktywa finansowe nie są notowane na rynku lub rynek przestał być aktywny wówczas Spółka
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wycenia akcje w cenie nabycia i ocenia czy nastąpiła utrata ich wartości. Różnica między wyższą ceną nabycia, a
niższą cena rynkową obciąża koszty finansowe ( nie są to koszty podatkowe). Jeżeli wartość niesprzedanych
aktywów finansowych wzrośnie to zwiększy ona wartość księgową aktywów, ale tylko do wysokości ceny nabycia i
odniesiona zostanie na przychód finansowy (przychód niepodatkowy)
Należności i zobowiązania
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności z
uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące tworzy się w odniesieniu do:
 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości,
 należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
 należności kwestionowanych przez dłużników,
 należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
nieściągalności, czyli takich, których:
 przeterminowanie wynosi powyżej 12 miesięcy,
 nie przeterminowanych, dla których nieściągalność jest prawdopodobna ze względu na niezadowalającą
kondycję finansową dłużnika.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi księgowane są zarówno w walucie polskiej (PLN) jak i walucie
obcej. Do wyceny należności w walucie obcej przyjmuje się kurs średni NBP ogłoszony z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego wystawienie faktury.
Należności, stanowiące składnik aktywów jednostki, zalicza się do ogółu kontrolowanych przez jednostkę zasobów
majątkowych o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń.
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walucie polskiej wykazuje się w księgach rachunkowych według
wartości nominalnej - w kwotach brutto, to jest wraz z naliczonym podatkiem VAT. Do należności krótkoterminowych,
stanowiących aktywa obrotowe, zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego
terminu wymagalności oraz z pozostałych tytułów, wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należy
jednak dokonywać podziału na płatne w ciągu 12 miesięcy oraz w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. Należności z
pozostałych tytułów płatne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów obrotowych, natomiast
płatne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy oraz te należności, które spełniają warunki zaliczenia do aktywów
finansowych wykazuje się w aktywach trwałych.
Rozrachunki z jednostkami powiązanymi ewidencjonuje się i wykazuje w bilansie oddzielnie.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Do wyceny zobowiązania w walucie obcej przyjmuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego wystawienie faktury.
Przewiduje się tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania a także na odroczony podatek dochodowy zgodnie z
przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości.
Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania są to obowiązki jednostki do świadczeń, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych jej aktywów. Świadczenia te muszą być wiarygodnie wycenione i wynikać z przeszłych zdarzeń.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości, niezależnie od umownego terminu ich zapłaty, do
zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania dzieli się na długo- i krótkoterminowe, analogicznie jak
należności. Zobowiązania o charakterze rezerw i rozliczeń międzyokresowych podlegają również podziałowi na
długo- i krótkoterminowe.
Zobowiązania warunkowe, występujące wtedy, gdy obowiązek wykonania świadczenia zachodzi dopiero w razie
zaistnienia określonych zdarzeń w przyszłości, nie są wykazywane w bilansie.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady
ostrożności wyceny. W przypadku należności z tytułu dostaw i usług jest to wartość należności głównych
powiększona o należne odsetki umowne lub ustawowe, jakich zapłaty od kontrahenta oczekuje Spółka według stanu
na dzień bilansowy. W przypadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług jest to kwota zobowiązań głównych
powiększonych o umowne lub określone przepisami odsetki karne, które na dzień bilansowy należne są
kontrahentowi.
Należności w bilansie wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość określonych
należności lub ich części, należności przedawnione, umorzone lub uznane za nieściągalne.
Zapasy
Materiały wycenia się w cenie zakupu. Wycena rozchodu i stanu końcowego materiałów z magazynu surowców i
materiałów dokonywana jest przestrzegając zasady FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło,, (art. 34 ust. 4 pkt. 2
ustawy o rachunkowości).
Materiały do produkcji znajdujące się w magazynie surowców podlegają ewidencji analitycznej ilościowo wartościowej, w której obroty i stany dla każdego składnika ujmuje się w cenach zakupu. Przyjęcia na stan
magazynowy dokonuje się na podstawie dowodów PZ, rozchodu dokonuje się na podstawie dowodów RW stosując
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zasadę FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło", koszy zakupu materiałów, jako nieznaczne i porównywalne w
kolejnych okresach sprawozdawczych, księgowane są bezpośrednio w koszt działalności operacyjnej;
Produkty gotowe - wycenia się według technicznych kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto na
dzień bilansowy, rozchód sprzedanych produktów gotowych wycenia się przestrzegając zasady FIFO „pierwsze
przyszło - pierwsze wyszło" (art.34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
Wyroby gotowe znajdujące się w magazynie wyrobów podlegają ewidencji analitycznej ilościowo - wartościowej, w
której obroty i stany dla każdego produktu ujmuje się według cen ewidencyjnych. Przyjęcie na stan magazynowy
odbywa się na podstawie dowodów PW, rozchody za pomocą dowodów WZ. Na koniec każdego okresu
sprawozdawczego wyceny wyrobów gotowych dokonuje się poprzez skorygowanie wartości wyrobów w cenach
ewidencyjnych o różnice powstałe między tymi cenami a rzeczywistymi kosztami ich wytworzenia (odchylenia od cen
ewidencyjnych wyrobów).
Odpisy aktualizujące ustala się w przypadku udziału wartości rzeczowych aktywów obrotowych, wyceniając je w
cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania.
Środki pieniężne i kredyty
Środki pieniężne i kredyty w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należne odsetki
od kredytów stanowią zobowiązania wobec kredytodawcy.
Międzyokresowe rozliczenia kosztów i rezerw
Jako rozliczenia międzyokresowe czynne ewidencjonowane są wydatki poniesione lub zarachowane w roku
obrotowym, a dotyczące roku przyszłego lub lat następnych. Warunkiem powstania tego rodzaju aktywu jest
spełnienie następujących przesłanek:
 powinien wynikać z przeszłych zdarzeń,
 w przyszłości jednostka powinna uzyskać z niego korzyści ekonomiczne.
Koszty i przychody międzyokresowe podlegają rozliczaniu na koniec miesięcznych okresów sprawozdawczych.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą wydatków poniesionych z góry na poczet kosztów następnych
okresów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dotyczą kosztów danego okresu udokumentowanych w
okresach późniejszych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki pieniężne otrzymane na
sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne w równym stopniu co odpisy amortyzacyjne od środków
trwałych lub prac rozwojowych, przewiduje się również tworzenie rozliczeń międzyokresowych przychodów na
zaliczki otrzymane od kontrahentów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych;
Przewiduje się dokonywanie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składników obrotowych w przypadku utraty
ich wartości, odpisów dokonuje się stosując ceny sprzedaży netto możliwe do uzyskania.
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Składniki aktywów i pasywów
wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy stosując obowiązujący na ten dzień średni kurs
ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski zgodnie z zasadami ujętymi w art. 30 ustawy o
rachunkowości.
Procedura ustalania wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składa się :
wynik działalności operacyjnej ujmujący wynik ze sprzedaży oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne
wynik operacji finansowych
wynik operacji nadzwyczajnych.





Wynik finansowy ustala się stosując porównawczy rachunek zysków i strat.
Na potrzeby prospektu Emitent sporządził rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Koszty ewidencjonowane
są tylko w układzie rodzajowym, w związku z tym wszystkie koszty pośrednie ujęto w kosztach ogólnych.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
12. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi
porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów
wymiany złotego w stosunku do Euro, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:
Rok obrotowy

Średni kurs w okresie

Minimalny kurs w okresie

Maksymalny kurs w
okresie

Kurs na ostatni dzień okresu

2013

4,2110

4,0671

4,3432

4,1472

2012

4,1736

4,0465

4,5135

4,0882

2011

4,1401

3,8403

4,5642

4,4168
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Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na Euro
zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
 bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu,
 rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie,
obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości
wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.
13. Wskazanie podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze
sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych
przy tym przeliczeniu
Dane finansowe

31.12.2013
tys. zł

Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży
Zysk (strata) na sprzedaży
Zysk (strata) na
działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zyska (strata) netto
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
- w tym zobowiązania
krótkoterminowe
Liczba udziałów- w szt.
Wartość księgowa na
udział (w zł /Euro)
Zysk (strata) netto na
udział (w zł/Euro)
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności
inwestycyjnej
Przypływy pieniężne netto
z działalności finansowej
Zmiana stanu środków
pieniężnych

-

31.12.2012
tys. zł

tys. €

162
980,49

194 506,71

46 190,15

30 566,05

7 258,62

23 109,98

5 488,00

8
504,37
1 289,98

25 022,11

5 942,08

21 586,95
17 788,30

31.12.2011
tys. zł

tys. €

tys. €

39 050,34

179 356,22

43 321,71

2 037,66

12 065,54

2 914,31

309,08

6 609,20

1 596,39

9 038,71

2 165,69

6 459,44

1 560,21

5 126,32
4 224,25

4 069,14
3 320,93

974,97
795,70

3 352,34
2 561,38

809,72
618,68

172 253,28
46 378,07
125 875,21
57 513,03
6 410,00

41 534,84
11 182,98
30 351,85
13 867,92
1 545,62

133 221,27
35 374,53
97 846,74
39 724,73
6 410,00

32 586,78
8 652,84
23 933,94
9 716,92
1 567,93

117 912,23
37 551,31
80 360,91
36 193,80
6 200,00

26 696,30
8 501,93
18 194,37
8 194,58
1 403,73

114 740,25

27 666,92

93 496,54

22 869,85

81 718,42

18 501,73

77 351,33

18 651,46

51 403,90

12 573,72

59 356,52

13 438,81

6410

6410

6410

6410

6200

6200

8,97

2,16

6,20

1,52

5,84

1,32

2,77

0,66

0,52

0,12

0,41

0,10

15 272,43

3 626,79

- 9 213,23

- 2 207,50

3 330,30

804,40

12 501,77

- 2 968,84

724,95

173,70

8 778,27

- 2 120,30

3 935,28

934,52

11 549,17

2 767,20

6 526,87

1 576,50

6 705,94

1 592,48

3 060,89

733,39

1 078,90

260,60

-

14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a analogicznymi danymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z
MSR/MSSF
Dekpol S.A. stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
z późniejszymi zmianami.
Emitent podjął próbę zidentyfikowania obszarów występowania różnic oraz ich wpływu na wartość kapitałów
własnych (aktywów netto) i wyniku finansowego pomiędzy niniejszą historyczną informacją finansową sporządzoną
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, które
zostałyby sporządzone zgodnie z MSR/MSSF. W tym celu Zarząd Emitenta wykorzystał najlepszą wiedzę o
spodziewanych standardach i interpretacjach oraz zasadach rachunkowości, które miałyby zastosowanie przy
sporządzaniu historycznych informacji finansowych zgodnie z MSR/MSSF.
Zarząd Dekpol S.A. zdecydował nie publikować wartościowego uzgodnienia różnic w wyniku netto oraz w kapitale
własnym pomiędzy historycznymi informacjami finansowymi a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania
finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF, na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. nr 209, poz.
1743 ).
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W ocenie Zarządu ewentualne różnice nie wywarłyby istotnego wpływu na rzetelność sprawozdania finansowego.
Poza tym zdaniem Zarządu, analiza obszarów różnic oraz oszacowania ich wartości, bez sporządzenia
kompletnego sprawozdania finansowego według MSR/MSSF jest obarczona ryzykiem niepewności.
Obszary występowania głównych różnic pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym
sporządzonym zgodnie polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby
sporządzone zgodnie z MSR/MSSF:
1) Prezentacja sprawozdania finansowego i ujawnienia
Poszczególne elementy sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR/MSSF stanowiłyby:
 dla bilansu - sprawozdanie z sytuacji finansowej,
 dla rachunku zysków i strat sprawozdanie z całkowitych dochodów (lub rachunek zysków i strat i sprawozdanie z
pozostałych dochodów całkowitych),
 dla zestawienia zmian w kapitale własnym - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 dla rachunku przepływów pieniężnych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
Ponadto inny jest układ wyżej wymienionych elementów sprawozdania finansowego oraz zakres ujawnień
dodatkowych informacji i objaśnień. Dla sprawozdań finansowych sporządzonych według MSR/MSSF większy jest
zakres ujawnień w notach wynikający z poszczególnych standardów. Ponadto MSR/MSSF definiują szerszy zakres
podmiotów powiązanych niż wynika z ustawy o rachunkowości.
W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią (według MSR/MSSF) dokonywane są
korekty w przepływach z działalności operacyjnej od zysku brutto oraz obejmują one korektę zapłaconego podatku
dochodowego w danym okresie sprawozdawczym.
W rachunku przepływów pieniężnych przygotowanym na podstawie ustawy o rachunkowości korygowany jest na
działalności operacyjnej zysk netto.
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSR/MSSF aktywa i rezerwę na podatek odroczony
prezentuje się po skompensowaniu ze względu na ich rozliczenie pod wspólną władzą podatkową.
2) Środki trwałe
Zgodnie z MSR/MSSF amortyzację nalicza się systematycznie przez okres użytkowania ekonomicznego danego
składnika aktywów. Podstawą naliczania amortyzacji powinna być cena nabycia lub koszt wytworzenia danego
składnika aktywów pomniejszona o wartość końcową (rezydualną) tego składnika. Wartość końcowa powinna być
weryfikowana co najmniej raz do roku i powinna ona być równa kwocie, jaką jednostka mogłaby na dany moment
uzyskać, z uwzględnieniem takiego wieku i stanu tego składnika, jaki będzie na koniec okresu jego ekonomicznego
użytkowania. Emitent nie rozpoznał wartości rezydualnej poszczególnych środków trwałych, a różnice z tytułu
odmiennego sposobu liczenia amortyzacji korekty, nie są, zdaniem Zarządu, istotne w tym obszarze. MSR/MSSF
nie przewidują możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych z chwilą oddania do użytkowania
środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 3,5 tys. zł. Amortyzacja dla tych środków powinna być ustalana
według przewidywanego okresu użytkowania. Ujęcie ewentualnej różnicy wynikającej z odmiennej od MSR zasady
amortyzacji niskocennych środków nie wywarłoby istotnego wpływu na sprawozdania finansowe za rok 2011, 2012,
oraz 2013.
Międzynarodowe standardy dopuszczają możliwość przeszacowania wartości historycznej środków trwałych do
wartości godziwych.
3) Nieruchomości inwestycyjne
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które Spółka jako właściciel lub leasingobiorca w
leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszów i/lub są utrzymywane ze względu na
spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne powinny zostać przez Spółkę zidentyfikowane oraz
wydzielone z rzeczowych aktywów trwałych oraz wycenione początkowo po koszcie. Po ujęciu początkowym
nieruchomości te można wyceniać w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej
nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Zyski lub
straty wynikłe ze sprzedaży lub likwidacji lub zaprzestania użytkowania nieruchomości określa się jako różnicę
między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat.
4) Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania handlowe, zgodnie z MSR powinny być wyceniane na dzień bilansowy z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej, natomiast zgodnie z Ustawą o Rachunkowości są wyceniane w wartości
wymagającej zapłaty. Zdaniem Zarządu różnice wynikające z wyceny należności i zobowiązań nie są istotne.
5) Rozliczenia międzyokresowe
Ustawa o rachunkowości przewiduje wykazywanie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w
wyodrębnionych pozycjach bilansu. Zgodnie z MSR, rozliczenia międzyokresowe czynne należy, z reguły,
przedstawić jako należności, a rozliczenia międzyokresowe bierne jako zobowiązania. W określonych przypadkach,
pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych należy potraktować jako koszty okresu, w którym zostały
poniesione, a nie rozliczać w czasie tak jak jest to przewidziane w ustawie o rachunkowości. Zastosowanie MSR
może zatem spowodować zmianę wartości bilansowych i wynikowych w stosunku do prezentowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.
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6) Podatek odroczony
Podatek odroczony uwzględniony w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSR powinien uwzględniać
ww. różnice między sprawozdaniem sporządzonym według MSR a sprawozdaniem sporządzonym według ustawy o
rachunkowości.
7) Dotacje
Ujęcie dotacji zgodnie z MSR/MSSF nastąpiłoby w określony sposób: dotacja dotycząca pozycji kosztowej ujmowana, jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja kompensuje, dotacja dotycząca
składnika aktywów - jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów, a następnie
stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres
użytkowania związanego z nią składnika aktywów.
8) Informacje o podmiotach powiązanych
MSR/MSSF zawierają szerszą definicję podmiotów powiązanych niż to wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. Do grona
podmiotów powiązanych zaliczane są także:
 osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę, współkontrolę lub wywierające znaczący wpływ na Spółkę (w tym
również osoby fizyczne),
 kluczowy personel kierowniczy Spółki,
 bliscy członkowie rodzin osób wymienionych w powyższych punktach.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
BILANS
Nota
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek
podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
- udziały lub akcje w jednostkach
zależnych i współzależnych nieobjętych
konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem

1

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

46 378 071,11
599 436,41
230 969,66
-

31.12.2011 r.

35 374 530,61
356 953,10
356 953,10

37 551 312,07
482 936,54
482 936,54

-

17 449 942,48
334 901,89
334 901,89
16 596 367,74
16 596 367,74
-

2
3

10 423 309,63
2 190 939,32

15 797 577,10
617 922,42

4

2 190 939,32
29 696 280,90
29 696 280,90

617 922,42
14 720 787,90
14 720 787,90

-

3 468 104,85

3 881 290,09

2 687 163,42

614 855,00

244 105,00

142 090,00

2 853 249,85
125 875 206,20
66 008 773,17
43 592 592,58
846 243,54
42 746 349,04
15 516 310,61
15 516 310,61
-

3 637 185,09
97 846 739,98
48 329 860,48
39 848 490,53
6 281 189,74
33 567 300,79
8 810 372,15
8 810 372,15
-

2 545 073,42
80 360 914,11
49 766 771,79
23 856 541,05
691 336,24
23 165 204,81
5 749 483,14
5 749 483,14
-

15 516 310,61

8 810 372,15

5 749 483,14

757 529,84

858 016,82

988 118,13

172 253 277,31

133 221 270,59

117 912 226,18

5

6
7,8,11

9

10
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Nota
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

12

57 513 029,05
6 410 000,00

39 724 732,97
6 410 000,00

36 193 804,95
6 200 000,00

13

33 314 732,97

29 993 804,95

27 432 422,87

17 788 296,08

3 320 928,02

2 561 382,08

114 740 248,26
105 965,70
55 204,00

93 496 537,62
322 036,59
279 426,00

81 718 421,23
411 708,11
383 515,00

31 015,34

26 310,59

28 193,11

30 329,10
686,24
19 746,36

25 661,81
648,78
16 300,00

27 428,04
765,07
-

19 746,36
31 255 099,27
6 530 000,00
24 725 099,27
77 351 331,47

16 300,00
41 400 771,79
6 530 000,00
34 870 771,79
51 403 903,14

21 495 350,55
9 030 000,00
12 465 350,55
59 356 524,47

77 348 664,86
2 666,61
6 027 851,82

51 380 737,51
23 165,63
369 826,10

59 332 626,32
23 898,15
454 838,10

6 027 851,82
1 346 581,65
4 681 270,17
172 253 277,31

369 826,10
369 826,10
133 221 270,59

454 838,10
454 838,10
117 912 226,18

31.12.2012

31.12.2011

14

15

16

Nota 17
Wartość księgowa
Liczba udziałów
Wartość księgowa na jeden udział (w zł)
Rozwodniona liczba udziałów
Rozwodniona wartość księgowa na jeden
udział (w zł)

31.12.2013
6410
8 972,39
6410
8 972,39
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6 197,31
6410
6 197,31

6200
5 837,71
6200
5 837,71
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POZYCJE POZABILANSOWE
Nota

31.12.2013 r.
-

31.12.2012 r.
-

31.12.2011 r.
-

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

-

-

-

— otrzymanych gwarancji i poręczeń

-

-

-

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

-

-

-

— otrzymanych gwarancji i poręczeń

-

-

-

1. Należności warunkowe

Razem
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z
tytułu)
— udzielonych gwarancji i poręczeń

14 853 967,46
-

11 013 549,30
-

14 204 560,24
-

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z
tytułu)
— poręczenie kredytu na zlecenie
spółki
— gwarancje celne

14 853 967,46

11 013 549,30

14 204 560,24

14 853 967,46

11 013 549,30

14 204 560,24

14 853 967,46

11 013 549,30

14 204 560,24

— pozostałe gwarancje
— akredytywy
3. Inne
Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
Nota

2013 r.
194 506 712,76

2012 r.
162 980 491,35

2011 r.
179 356 221,14

18
19

496,20
179 058 949,78
15 447 762,98

4 217 189,74
145 944 561,21
17 035 930,14

13 372 989,91
171 035 719,87
8 320 501,27

20

163 940 659,11

154 476 116,26

167 290 683,21

496,20
149 762 622,15

2 964 275,30
140 811 045,56

11 980 639,01
159 855 195,48

14 178 036,96

13 665 070,70

7 435 487,73

30 566 053,65
2 133 554,59
5 322 523,48
23 109 975,58
3 396 053,32
202 633,19

8 504 375,09
1 676 104,31
5 538 285,66
1 289 985,12
10 177 010,39
7 942 358,89

12 065 537,93
328 646,44
5 127 693,65
6 609 197,84
919 419,29
339 267,05

79 555,93
3 113 864,20
1 483 914,49

166 825,16
2 067 826,34
2 428 284,62

141 918,46
438 233,78
1 069 178,15

733 328,14

1 777 131,98

344 331,13

750 586,35
25 022 114,41

651 152,64
9 038 710,89

724 847,02
6 459 438,98

88 011,57

241 418,79

56 934,37

88 011,57

241 418,79

56 934,37

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, w tym:
— od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów, w tym:
— od jednostek powiązanych
1.
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów
2.
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (1-11)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
— od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:

21

22

23

— od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
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XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
— dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (IX+X-Xl+/-X11)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.
- XIII.2.)
1.
Zyski nadzwyczajne
2.
Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
XVII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/XX+/-XXI)

Nota
24

2013 r.
3 523 171,90
3 428 377,27
454 060,27

2012 r.
5 210 988,66
5 057 893,51
552 376,73

2011 r.
3 164 037,27
3 138 103,85
522 485,78

25

94 794,63
21 586 954,08

153 095,15
4 069 141,02

25 933,42
3 352 336,08

25

21 586 954,08
3 798 658,00

4 069 141,02
748 213,00

3 352 336,08
790 954,00

4 393 630,00
594 972,00

954 317,00
206 104,00

981 305,00
190 351,00

17 788 296,08

3 320 928,02

2 561 382,08

17 788 296,08
6 410
2 775,09
6 410
2 775,09

3 320 928,02
6 410
518,09
6 410
518,09

2 561 382,08
6 200
413,13
6 200
413,13

2013 r.
39 724 732,97
-

2012 r.
36 193 804,95
-

2011 r.
33 632 422,87
-

39 724 732,97

36 193 804,95

33 632 422,87

6 410 000,00
6 410 000,00
-

6 200 000,00
210 000,00
210 000,00
6 410 000,00
-

6 200 000,00
6 200 000,00
-

-

-

-

29 993 804,95
3 320 928,02
3 320 928,02
3 320 928,02
33 314 732,97

27 432 422,87
2 561 382,08
2 561 382,08
2 561 382,08
29 993 804,95

26 066 603,31
1 367 054,56
1 367 054,56
1 367 054,56
1 235,00
27 434 892,87

-

-

26

Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba udziałów
Zysk (strata) na jeden udział (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba udziałów
Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział (w
zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
— emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
— emisji akcji powyżej wartości nominalnej
— z podziału zysku (ustawowo)
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
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a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
— podziału zysku
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

2012 r.

2011 r.

-

-

-

3 320 928,02
3 320 928,02
-

2 561 382,08
2 561 382,08
-

1 367 054,56
1 367 054,56
-

3 320 928,02

2 561 382,08

1 367 054,56

3 320 928,02
3 320 928,02
-

2 561 382,08
2 561 382,08
-

1 367 054,56
1 367 054,56
1 235,00
-

-

-

17 788 296,08
17 788 296,08
57 513 029,05
57 513 029,05

3 320 928,02
3 320 928,02
39 724 732,97
39 724 732,97

-

-

-

1 235,00
1 235,00
2 561 382,08
2 561 382,08
36 193 804,95
36 193 804,95

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
2013 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja, w tym:
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

2012 r.

17 788 296,08
2 515 869,85 -

-

3 320 928,02
12 534 153,80

2 561 382,08
768 914,87

4 727 493,56

6 459 805,25

-

2 533 229,58
7 942 358,89 -

1 618 842,13
339 267,05

216 070,89 10 707 216,69
12 125 068,95 12 580 659,97 -

89 671,52 1 436 911,31 9 176 679,53 2 860 973,07

166 989,90
12 088 754,99
11 356 583,68
17 448 542,46

1 780 697,94
614,87
15 272 426,23

1 239 908,39 77 803,15
9 213 225,78

806 679,35
3 330 296,95

2 907 899,19
3 466 477,64
202 633,19

-

-

8 455 854,71
7 530 038,26
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-

5 034 618,30
4 793 489,99

758 484,75
758 484,75
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2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II1+/-B.II1+/C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

2012 r.

88 011,57

241 128,31

88 011,57
837 804,88
20 957 623,55
3 124 615,92

241 128,31

2011 r.

4 309 670,07
146 661,94

-

9 536 752,84
9 536 752,84

377 818,63
12 501 768,84

4 163 008,13
724 948,23

-

8 778 268,09

14 976 478,32

28 800 871,03
210 000,00

14 909 733,09

10 585 478,32
4 391 000,00
11 041 197,25

16 000 000,00
12 500 000,00
90 871,03
17 251 704,47

-

14 909 733,09
8 382 866,42

6 123 338,31

10 612 209,78

-

3 188 234,27

1 489 481,67

3 740 427,41

-

3 575 790,02

3 428 377,27

2 899 067,28

-

1 618 842,13

3 935 281,07

11 549 166,56

6 526 866,67

6 705 938,46

3 060 889,01

1 078 895,53

6 705 938,46

3 060 889,01

1 078 895,53

8 810 372,15
15 516 310,61

5 749 483,14
8 810 372,15

4 670 587,61
5 749 483,14

2 666,61

23 165,63

23 898,15

17 455 189,00

17 455 189,00

-

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 do poz.I.1. aktywów
Nota 1.1.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:
— oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

223 550,00
230 969,66
144 916,75

356 953,10
-

482 936,54

144 916,75
599 436,41

356 953,10

482 936,54
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Nota 1.2.
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2013 ROK
Wyszczególnienie

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
— zakup

a
koszty
zakończonych prac
rozwojowych
-

223 550,00

b
wartość firmy

c
nabyte koncesje i
podobne wartości

patenty , licencje w tym:
oprogramowanie
komputerowe
155 645,38

1 141 339,04

-

-

157 407,05

223 550,00

d
inne wartości
niematerialne i prawne

e
koszty zakończonych
prac rozwojowych

1 296 984,42

-

-

157 407,05

380 957,05
380 957,05

c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

Wartości niematerialne
i prawne razem

223 550,00

1 141 339,04

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek
okresu

-

784 385,94

155 645,38

940 031,32

f) amortyzacja za okres (z
tytułu) bieżąca

-

125 983,44

12 490,30

138 473,74

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

-

910 369,38

h) odpisy z tytułu trwalej
utraty wartości na początek
okresu

-

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu

-

-

j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych
na koniec okresu

223 550,00

230 969,66

-

313 052,43

-

168 135,68

-

144 916,75
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-

-

-

-

1 677 941,47

1 078 505,06

599 436,41
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2012 ROK
Wyszczególnienie

a
koszty
zakończonych prac
rozwojowych

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

b
wartość firmy

c
patenty , licencje w tym:
oprogramowanie
komputerowe

nabyte koncesje i
podobne wartości

d
inne wartości
niematerialne i prawne

e
koszty zakończonych
prac rozwojowych

Wartości niematerialne i
prawne razem

-

1 141 339,04

-

133 460,38

-

-

1 274 799,42

-

-

-

22 185,00

-

-

22 185,00

— zakup

-

-

-

22 185,00

-

-

22 185,00

c) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

-

1 141 339,04

-

155 645,38

-

-

1 296 984,42

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

-

658 402,50

133 460,38

791 862,88

f) amortyzacja
tytułu) bieżąca

-

125 983,44

22 185,00

148 168,44

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

-

784 385,94

-

155 645,38

-

-

940 031,32

h) odpisy z tytułu trwalej
utraty wartości na początek
okresu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

356 953,10

-

-

-

-

356 953,10

za

okres

(z

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych
na koniec okresu
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2011 ROK
Wyszczególnienie

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

a
koszty
zakończonych prac
rozwojowych
-

b
wartość firmy

c
patenty , licencje w tym:
oprogramowanie
komputerowe

nabyte koncesje i
podobne wartości

1 141 339,04

-

d
inne wartości
niematerialne i
prawne

58 325,38

— zakup

e
zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

-

1 199 664,42

75 135,00

75 135,00

75 135,00

75 135,00

c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

Wartości niematerialne i
prawne razem

-

-

1 141 339,04

-

430 134,84

58 325,38

488 460,22

f) amortyzacja za okres (z tytułu)
bieżąca

228 267,66

75 135,00

303 402,66

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

658 402,50

h) odpisy z tytułu trwalej utraty
wartości na początek okresu

-

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu

-

-

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

482 936,54

-

133 460,38

-

133 460,38

-

-
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-

-

-

1 274 799,42

791 862,88

482 936,54
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Nota 1.3.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(struktura własnościowa)

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

a) własne
599 436,41

356 953,10

482 936,54

b) używane na podstawie umowy najmu, w tym
umowy leasingu, w tym:

-

Wartości niematerialne i prawne, razem
599 436,41

356 953,10

482 936,54

Nota 2 do poz.I.3. aktywów
Nota 2.1.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

9 559 165,57

11 494 162,14

17 357 031,41

220 990,00

180 220,00

180 220,00

4 756 726,95

4 768 226,63

4 911 436,56

— urządzenia techniczne i maszyny

2 484 433,96

3 722 721,04

6 120 994,87

— środki transportu

1 804 984,09

2 480 066,09

5 609 615,48

— inne środki trwałe

292 030,57

342 928,38

534 764,50

b) środki trwałe w budowie

161 122,18

140 406,83

92 911,07

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

703 021,88

4 163 008,13

-

10 423 309,63

15 797 577,10

17 449 942,48

— grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
— budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

Rzeczowe aktywa trwałe, razem
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Nota 2.2
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2013 ROK
Wyszczególnienie
a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
— zakup

Grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego

budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne
i maszyny

180 220,00

5 285 631,39

7 568 807,09

7 565 372,65

1 129 617,75

21 729 648,88

40 770,00

140 406,83

364 584,56

733 131,24

74 991,32

1 353 883,95

40 770,00

140 406,83

357 792,24

621 581,24

74 991,32

1 235 541,63

— korekta wartości pocz.

Środki transportu

6 792,32

6 792,32

— leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)

111 550,00
-

3 825,00

— sprzedaż
— likwidacja

3 825,00

— zakończenie umów leasingowych
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu

Środki trwałe, razem

Inne środki trwałe

720 469,97

3 575 602,02

440 523,14

663 668,43

59 946,83

7 976,42

220 000,00

2 903 957,17

111 550,00
13 300,00

4 313 196,99
1 104 191,57

13 300,00

85 048,25
3 123 957,17

220 990,00

5 422 213,22

7 212 921,68

4 722 901,87

1 191 309,07

18 770 335,84

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

-

517 404,76

3 846 086,05

5 085 306,56

786 689,37

10 235 486,74

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

148 081,51

882 401,67

- 2 167 388,78

112 589,13

148 671,29

1 359 848,69

1 134 529,59

125 357,17
-

-

591 586,57

12 768,04

-

78 198,18

— amortyzacja planowa
— sprzedaż

-

— likwidacja

-

589,78

-

201 601,79

-

389 984,78

-

56 863,94

-

7 976,42

— korekta
— zakończenie umów leasingowych

-

-

2 768 406,74

1 018,71
-

-

1 024 316,47

1 018,71

220 000,00

- 2 903 957,17

-

3 123 957,17

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

-

665 486,27

4 728 487,72

2 917 917,78

899 278,50

9 211 170,27

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

j) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

220 990,00

4 756 726,95

2 484 433,96

1 804 984,09

292 030,57

9 559 165,57

166

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2012 ROK
Grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego

budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodne

a) wartość brutto środków trwałych
na początek okresu

180 220,00

5 282 630,39

13 209 136,59

14 401 579,45

1 225 166,35

34 298 732,78

b) zwiększenia (z tytułu)

210 000,00

6 826,00

1 527 979,41

245 824,89

48 430,50

2 039 060,80

210 000,00

6 826,00

1 304 520,92

10 756,00

48 430,50

1 580 533,42

223 458,49

235 068,89

7 168 308,91

7 082 031,69

143 979,10

14 608 144,70

1 454 797,54

845 099,75

74 947,00

2 584 844,29

72 410,65

55 120,50

69 032,10

200 388,25

5 641 100,72

6 181 811,44

Wyszczególnienie

— zakup

Urządzenia techniczne
i maszyny

Środki transportu

Środki trwałe, razem

Inne środki trwałe

— korekta wartości początkowej

-

— leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)
— sprzedaż

210 000,00

3 825,00

210 000,00

— likwidacja

3 825,00

— zakończenie umów leasingowych
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu

458 527,38

11 822 912,16

180 220,00

5 285 631,39

7 568 807,09

7 565 372,65

1 129 617,75

21 729 648,88

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

-

371 193,83

7 088 141,72

8 791 963,97

690 401,85

16 941 701,37

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

146 210,93

3 242 055,67

- 3 706 657,41

96 287,52

-

146 713,04

2 014 190,94

2 257 301,53

161 119,61

— amortyzacja planowana
— sprzedaż
— likwidacja

-

502,11

-

-

4 579 325,12

-

497 985,39

-

328 999,69

-

10 420,65

-

837 405,73

-

68 686,50

-

50 899,04

-

54 411,44

-

174 499,09

— korekta
— zakończenie umów leasingowych
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

-

517 404,76

4 689 574,72

- 5 584 060,21

3 846 086,05

5 085 306,56

786 689,37

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

10 273 634,93
10 235 486,74
-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

6 706 214,63

180 220,00

-

-

-

-

4 768 226,63

3 722 721,04

2 480 066,09

342 928,38
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2011 ROK

Wyszczególnienie

a) wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

Grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego

budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodne

180 220,00

3 045 068,56

10 331 316,62

12 025 880,69

908 036,42

26 490 522,29

-

2 391 562,83

4 334 205,69

3 894 631,52

447 128,93

11 067 528,97

2 237 561,83

1 448 867,07

1 089 185,08

447 128,93

5 222 742,91

2 885 338,62

2 805 446,44

1 456 385,72

1 518 932,76

26 159,99

126 933,16

— zakup
—korekta wartości pocz.

Urządzenia techniczne
i maszyny

154 001,00

-

154 001,00

— sprzedaż
— likwidacja

154 001,00

5 690 785,06

5 451,00

— zakończenie umów leasingowych
d) wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu

Środki trwałe, razem

Inne środki trwałe

154 001,00

— leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)

Środki transportu

1 424 774,73

1 391 999,60

129 999,00

3 259 318,48

3 300,00

156 393,15

126 699,00

286 151,00
2 816 774,33

180 220,00

5 282 630,39

13 209 136,59

14 401 579,45

1 225 166,35

34 298 732,78

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

-

278 302,65

5 347 338,79

7 254 849,13

474 857,99

13 355 348,56

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

92 891,18

1 740 802,93

1 537 114,84

215 543,86

3 586 352,81

— amortyzacja planowana

-

92 891,18

2 823 535,94

3 018 232,61

221 742,86

6 156 402,59

—sprzedaż

-

— likwidacja

-

— korekta

-

8 340,68

-

5 451,00

-

— zakończenie umów leasingowych
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

-

-

371 193,83

-

89 118,17

-

-

1 068 941,33

- 1 391 999,60

7 088 141,72

8 791 963,97

-

3 300,00

-

100 758,85

-

2 899,00

-

8 350,00

690 401,85

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na
koniec okresu

2 460 940,93
16 941 701,37
-

-

-

-

-

-

180 220,00

4 911 436,56

6 120 994,87

5 609 615,48

534 764,50
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Nota 2.3
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE
(struktura własnościowa)
a) własne
b) używane na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy w
tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe , razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

8 882 617,58
676 547,99

9 668 456,55
1 825 705,59

9 287 011,72
8 070 019,69

9 559 165,57

11 494 162,14

17 357 031,41

Nota 3 do poz.I.4 aktywów
Nota 3.1
Należności długoterminowe
a) od jednostek powiązanych, w tym
od:
jednostek zależnych (z tytułu)
jednostek współzależnych (z tytułu)
jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
znaczącego inwestora (z tytułu)
wspólnika jednostki współzależnej (z
tytułu)
jednostki dominującej (z tytułu)
b) od pozostałych jednostek (z
tytułu)
kaucje gwarancyjne
kaucja z tyt. VIABOX
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość
należności
Należności długoterminowe brutto

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.
-

31.12.2011 r.
-

-

2 190 939,32

617 922,42

334 901,89

2 187 339,32
3 600,00
2 190 939,32
-

614 322,42
3 600,00
617 922,42
-

330 341,89
4 560,00
334 901,89
-

2 190 939,32

617 922,42

334 901,89

Nota 3.2
Zamiana stanu należności
długoterminowych (wg tytułów)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

617 922,42
1 757 298,80

334 901,89
750 579,12

141 364,07
200 016,01

- powstanie nowych należności
c) zmniejszenia (z tytułu)
- konwersja do krótkoterminowych

1 757 298,80
184 281,90
73 919,51

750 579,12
467 558,59
-

200 016,01
6 478,19
6 358,19

- spłata
d) stan na koniec okresu

110 362,39
2 190 939,32

467 558,59
617 922,42

120,00
334 901,89

Nota 3.3
Zamiana stanu odpisów
aktualizujących wartość należności
długoterminowych
stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość
należności długoterminowych na koniec
okresu

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

-

-

-

-

-

-

Nota 3.4
Należności długoterminowe
(struktura walutowa)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po
przeliczeniu na zł.)
Należności długoterminowe razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

2 190 939,32

617 922,42

334 901,89

2 190 939,32

617 922,42

334 901,89
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Nota 4 do poz.I.5 aktywów
Nota 4.1
Zamiana stanu nieruchomości (wg
grup rodzajowych)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup nieruchomości
c) zmniejszenia (z tytułu)
- zwiększenie stanu towarów
- sprzedaż
d) stan na koniec okresu

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

14 720 787,90
21 947 189,00
21 947 189,00
6 971 696,00
6 971 696,00
29 696 280,90

31.12.2011 r.

16 596 367,74
-

16 596 367,74
-

1 875 579,84
1 875 579,84
14 720 787,90

16 596 367,74

Nota 5 do poz.I.6 aktywów
Nota 5.1
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy
2. Zwiększenia
a)
odniesione na wynik finansowy okresu w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
— wynagrodzenia i narzuty
— odpis aktualizujący należności
—niezakończone umowy długoterminowe
—koszty roku poprzedniego
— wycena bilansowa zobowiązań i należności
b)
odniesione na wynik finansowy okresu w
związku ze stratą podatkową (z tytułu)
—strata podatkowa
c)
odniesione na kapitał własny w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d)
odniesione na kapitał własny w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
e)
odniesionych na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
— wynagrodzenia i narzuty
— odpis aktualizujący należności
—koszty roku poprzedniego
—niezakończone umowy długoterminowe
b) odniesione na wynik finansowy okresu w
związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesionych na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy
Zwiększenia z tytułu:

31.12.2013 r.
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31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

244 105,00

142 090,00

125 069,00

244 105,00
-

142 090,00
-

125 069,00
-

588 010,00
588 010,00

194 611,00
194 611,00

142 090,00
142 090,00

50 277,00
270 563,00
258 698,00
5 893,00
2 579,00
-

46 350,00
140 165,00
8 096,00
-

80 101,00
53 592,00
8 397,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

217 260,00
217 260,00

92 596,00
92 596,00

125 069,00
125 069,00

46 350,00
165 911,00
4 999,00
-

80 101,00
4 098,00
8 397,00
-

60 319,00
7 002,00
57 748,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614 855,00

244 105,00

142 090,00

614 855,00
-

244 105,00
-

142 090,00
-

588 010,00

194 611,00

142 090,00
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
— powstania różnic przejściowych
Zmniejszenia z tytułu:
— odwrócenia się różnic przejściowych

31.12.2013 r.
588 010,00
217 260,00
217 260,00

31.12.2012 r.
194 611,00
92 596,00
92 596,00

31.12.2011 r.
142 090,00
125 069,00
125 069,00

Nota 5.2

a)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE długoterminowe
czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

b)

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

pozostałe rozliczenia międzyokresowe

2 853 249,85

3 637 185,09

2 545 073,42

— zapłacone odsetki od kredytu
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

2 853 249,85
2 853 249,85

3 637 185,09
3 637 185,09

2 545 073,42
2 545 073,42

31.12.2013 r.
6 036 155,54
49 989 321,52
1 198 222,90
7 783 130,18
1 001 943,03
66 008 773,17

31.12.2012 r.
3 339 550,56
40 568 183,04
1 375 050,10
1 230 617,56
1 816 459,22
48 329 860,48

31.12.2011 r.
7 621 265,43
38 566 427,98
348 926,60
1 671 972,32
1 558 179,46
49 766 771,79

31.12.2013 r.
846 243,54
846 243,54

31.12.2012 r.
6 281 189,74
6 281 189,74

31.12.2011 r.
691 336,24
691 336,24

42 746 349,04
40 121 339,53
40 121 339,53

33 567 300,79
32 137 518,77
32 137 518,77

23 165 204,81
21 090 464,10
21 090 464,10

901 580,00

15,00

4 836,93

1 723 429,51
43 592 592,58
2 068 712,15
45 661 304,73

1 429 767,02
39 848 490,53
2 362 609,57
42 211 100,10

2 069 903,78
23 856 541,05
615 512,58
24 472 053,63

Nota 6 do poz.II.1 aktywów
Nota 6.1
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

Nota 7 do poz.II.2 aktywów
Nota 7.1
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
od jednostek powiązanych
— z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
— do 12 miesięcy
— powyżej 12 miesięcy
— dochodzone na drodze sądowej
— inne
b) należności od pozostałych jednostek
— z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
— do 12 miesięcy
— powyżej 12 miesięcy
— z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
— dochodzone na drodze sądowej
— inne
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
a)

Nota 7.2
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia ( z tytułu)

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

2 362 609,57
733 328,14

615 512,58
1 777 131,98

271 181,45
344 331,13

733 328,14

1 777 131,98

344 331,13

1 027 225,56

30 034,99

-

- wykorzystanie

152 139,36

30 034,99

- rozwiązanie

875 086,20

- utworzone
b) zmniejszenia ( z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych na koniec okresu

2 068 712,15
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Nota 7.3.
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na
zł)
b1. jednostka / waluta
zł
Pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe brutto, razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

43 561 450,26
764 470,46

31.12.2011 r.

41 625 622,51
-

24 200 872,18
-

42 211 100,10

24 472 053,63

EUR
764 470,46
44 325 920,72

Nota 7.4
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
(BRUTTO)
— O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu
dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

18 958 557,97
421 296,72
15 000,00
3 951 099,20
19 690 341,33
43 036 295,22
2 068 712,15

10 542 007,23
6 193 969,84
10 000,00
17 754 151,27
34 500 128,34
2 362 609,57

11 718 664,68
135 300,00
7 000,00
10 536 348,24
22 397 312,92
615 512,58

40 967 583,07

32 137 518,77

21 781 800,34

Przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedaży przez Emitenta w odniesieniu do
należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wynoszą dla osób fizycznych do 14 dni, pozostałe 21-60 dni.
Nota 7.5
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
przeterminowane (BRUTTO) — z podziałem na
należności niespłacone w okresie:
a) do 1 miesiąca

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

8 687 950,04

6 251 507,24

6 504 929,59

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

5 867 954,05
1 335 415,60

1 528 590,13
2 342 865,65

2 160 107,48
596 917,29

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku

500 667,20
3 298 354,44

5 871 096,96
1 760 091,29

915 602,45
358 791,43

19 690 341,33

17 754 151,27

10 536 348,24

2 068 712,15

2 362 609,57

615 512,58

17 621 629,18

15 391 541,70

9 920 835,66

Należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane, razem (brutto)
f)
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu
dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane, razem (netto)

Nota 8 do poz.II.2 i I.4. aktywów
Nota 8.1.
Według stanu na 31.12.2013 r. należności krótkoterminowe wynoszą:
należności sporne
pozostałe
przeterminowane
należności
Razem

brutto
2 068 712,15
17 621 629,18

odpis aktualizujący
2 068 712,15
-

19 690 341,33

2 068 712,15
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netto
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Nota 9 do poz.II.3. aktywów
Nota 9.1.
KRÓTKOTERMINOWE
AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zależnych

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

-

-

-

b) w jednostkach
współzależnych

-

-

-

c) w jednostkach
stowarzyszonych

-

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

-

f)

-

-

-

g) środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne

15 516 310,61

8 810 372,15

5 749 483,14

— środki pieniężne w kasie i
na rachunkach

15 516 310,61

8 810 372,15

5 749 483,14

15 516 310,61

8 810 372,15

5 749 483,14

w pozostałych jednostkach

— inne środki pieniężne
Krótkoterminowe aktywa
finansowe, razem

Nota 9.2.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE
AKTYWA PIENIĘŻNE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg
walut i po przeliczeniu na zł)
b1. waluta

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

15 092 317,68

7 421 087,47

5 729 092,98

423 992,93

1 389 284,68

20 390,16

EUR

EUR

EUR

- w walucie polskiej

422 870,99

1 110 885,32

20 390,16

- w walucie obcej

101 965,42

271 729,69

4,68

b2. waluta

GBP

- w walucie polskiej

b4. waluta

-

136,63

SEK

SEK

SEK

665,44

-

-

1 417,63
USD

USD

- w walucie polskiej

63,85

- w walucie obcej

21,20

Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne, razem

684,78

78,80

- w walucie polskiej
- w walucie obcej

GBP

392,65

- w walucie obcej
b3. waluta

GBP

USD

277 714,58

-

89 596,91

15 516 310,61

8 810 372,15

5 749 483,14

Nota 10 do poz.II.4. aktywów
Nota 10.1.
KRÓTKOTERMINOWE
ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów, w
tym:
— rozliczane w czasie
koszty opłaty adm. i manipul. z
tyt leasingu operacyjnego

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

757 529,84

858 016,82

988 118,13

26 491,96

26 491,96

132 015,42
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KRÓTKOTERMINOWE
ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
— rozliczane w czasie
koszty abonamentu za ogł. w
prasie, dostęp do serwisu
intern.
— ubezpieczenia
— prenumerata

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

12 303,09

8 464,84

9 501,08

677 597,64
2 222,41

577 096,88
1 336,97

636 073,23
1 885,97

2 060,30

5 299,98

981,91

9 428,44

47 341,19

207 660,52

27 426,00

191 985,00

-

858 016,82

988 118,13

— opłata drogowa
— część odsetkowa z tyt.
leasingu finansowego
— rozliczane w czasie
koszty emisji akcji
b) pozostałe rozliczenia
międzyokresowe, w tym:

-

— aktywa z tyt.
odroczonego pod.
dochodowego
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe, razem

757 529,84

Nota 11 do aktywów
Nota 11.1.
ODPISY AKTUALIZUJĄCE

31.12.2013 r.

Rezerwa na należności 2010 i
wcześniejsze lata
Rozwiązanie należności na
2010 i wcześniejsze lata
Rezerwa na przeterminowane
należności 2011
Rozwiązanie rezerwy na
przeterminowane należności
2011
Utworzenie rezerwy na
należności 2012
Rozwiązanie rezerwy na
należności 2012
Rezerwa na przeterminowane
należności 2013
Aktualizacja zapasów

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

271 181,45

271 181,45

271 181,45

4 553,15

-

-

319 423,63

344 331,13

344 331,13

1 620,17

24 907,50

-

1 772 004,49

1 777 131,98

-

1 021 052,24

5 127,49

-

733 328,14

-

-

2 068 712,15

2 362 609,57

615 512,58

Nota 12 do poz.I.1. pasywów
Nota 12.1.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Wartość
nominalna
jednego udziału

Liczba
udziałów

1000

6195

1000
Liczba udziałów, razem

Wartość
udziałów
wg
wartości
nominalnej
6 195 000,00

215
6410

215 000,00

Kapitał zakładowy, razem

6 410 000,00

Wartość nominalna jednego udziału = 1000,00 zł

Wszystkie udziały są równe i niepodzielne bez uprzywilejowania.
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Sposób
pokrycia
kapitału

aport w postaci
przedsiębiorstwa
gotówka
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Nota 12.2.
ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
2013
Liczba udziałów
Wartość nominalna jednego udziału
Wartość udziałów wg ceny nominalnej
ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
2012
Liczba udziałów
Wartość nominalna jednego udziału
Wartość udziałów wg ceny nominalnej

Początek okresu

Koniec okresu

6410
1 000 zł
6 410 000,00

6410
1 000 zł
6 410 000,00

Początek okresu

Koniec okresu

6200
1 000 zł
6 200 000 zł

6410
1 000 zł
6 410 000 zł

W 2012 roku podwyższono kapitał zakładowy aktem notarialnym z dnia 13.09.2012 r. o 210 udziałów o wartości
nominalnej jednego udziału 1.000,00 zł.
Nowo utworzone udziały pokryto gotówką.
ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
2011
Liczba udziałów
Wartość nominalna jednego udziału

Początek okresu

Koniec okresu

6200
1 000 zł

6200
1 000 zł

6 200 000 zł

6 200 000 zł

Wartość udziałów wg ceny nominalnej

Kapitał zakładowy na początek okresu zarejestrowano aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2006 r.
Został on objęty następująco:
 aport przedsiębiorstwa - 6.195 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł.
 gotówka - 5 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 1.000,00 zł.
Nota 12.3.
KAPITAŁ PODSTAWOWY (STRUKTURA WŁASNOŚCI)
Udziałowcy

Liczba udziałów

Mariusz Tuchlin
Daniel Tuchlin

Wartość udziałów

w tym udziały

Udział

uprzywilejowane

w kapitale

Udział
w

6409

1000

zakładowym
99,98%

1

1000

0,02%

zarządzaniu
99,98%
0,02%

Nota 13 do poz.I.4. pasywów
Nota 13.1.
KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
— z wyceny instrumentów
zabezpieczających
c) utworzony zgodnie z umową,
ponad wymaganą ustawowo
(minimalną) wartość
d) z dopłat wspólników
e) inny (wg rodzaju)
— z zysku roku:
—
Kapitał zapasowy, razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 314 732,97
33 314 732,97

29 993 804,95
29 993 804,95

33 314 732,97
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Nota 14 do poz.II.1. pasywów
Nota 14.1.
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początku okresu, w tym:
a)

odniesionej na wynik finansowy

b)

odniesionej na kapitał własny

31.12.2013 r.

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość
firmy
2. Zwiększenia
a)
odniesione na wynik finansowy okresu z
tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
wycena bilansowa kredytu
opłaty leasingowe
odsetki naliczone
wycena kosztów emisji obligacji
wycena niezakończonych umów
długoterminowych
wycena bilansowa śr pieniężnych
b)
odniesione na kapitał własny w związku
z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c)
odniesiony na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a)
odniesione na wynik finansowy okresu w
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
wycena bilansowa kredytu
opłaty leasingowe
odsetki naliczone

31.12.2012 r.

279 426,00

383 515,00

556 845,00

279 426,00

383 515,00

556 845,00

37 060,00
37 060,00

46 203,00
46 203,00

54 311,00
54 311,00

260,00
31 266,00
2 848,00

929,00
1 418,00
207,00
36 477,00

16 385,00
37 766,00
160,00

2 686,00
-

7 172,00
-

-

wycena bilansowa śr pieniężnych
wycena kosztów emisji obligacji
b)
odniesione na kapitał własny w związku
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c)
odniesiony na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość
firmy
d) rozwiązanie rezerwy wskutek braku jej
możliwości wykorzystania
Zwiększenia z tytułu:
— powstania różnic przejściowych
Zmniejszenia z tytułu:
— odwrócenia się różnic przejściowych

31.12.2011 r.

-

-

-

261 282,00
261 282,00

150 292,00
150 292,00

227 641,00
227 641,00

201 049,00
16 432,00
152,00

29 208,00
121 084,00

227 562,00
79,00

7 172,00
36 477,00
-

-

-

-

-

-

55 204,00

279 426,00

383 515,00

55 204,00
-

279 426,00
-

383 515,00
-

37 060,00
37 060,00
261 282,00
261 282,00

46 203,00
46 203,00
150 292,00
150 292,00

54 311,00
54 311,00
227 641,00
227 641,00

Nota 14.2
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY
NA ŚWIADCZENA EMERYTALNE I PODOBNE WG
TYTUŁOW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia ( z tytułu)
c) wykorzystanie ( z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

31.12.2013 r.
25 661,81
4 667,29
30 329,10
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31.12.2012 r.
27 428,04
1 766,23
25 661,81

31.12.2011 r.
21 142,84
6 285,20
27 428,04
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Nota 14.3
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY
NA ŚWIADCZENA EMERYTALNE I PODOBNE WG
TYTUŁOW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia ( z tytułu)
c) wykorzystanie ( z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

648,78
37,46

765,07
-

710,17
54,90

686,24

116,29
648,78

765,07

Nota 14.4
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH WG TYTUŁOW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia ( z tytułu)
- rezerwa na usunięcie szkody powypadkowej
c) wykorzystanie ( z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
- rezerwa na badanie sprawozdania fin.
e) stan na koniec okresu

31.12.2013 r.
16 300,00
16 300,00
3 446,36
16 300,00
16 300,00
19 746,36

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

16 300,00

-

16 300,00

-

Nota 15 do poz.II.2. pasywów
Nota 15.1.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wobec jednostek zależnych
wobec jednostek współzależnych
wobec jednostek stowarzyszonych
wobec znaczącego inwestora
wobec jednostki dominującej
wobec pozostałych jednostek
— kredyty i pożyczki
— z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
— inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu fin.
umowy leasingu oper.
kaucje gwarancyjne
g)
wobec jednostek powiązanych
— kredyty i pożyczki
Zobowiązania długoterminowe razem, razem

31.12.2013 r.
24 725 099,27
22 054 285,45
2 670 813,82
36 990,55
22 246,03
2 611 577,24
6 530 000,00
6 530 000,00
31 255 099,27

31.12.2012 r.
34 870 771,79
19 377 623,76
12 500 000,00
2 993 148,03
313 536,28
527 006,85
2 152 604,90
6 530 000,00
6 530 000,00
41 400 771,79

31.12.2011 r.
12 465 350,55
7 256 376,56
5 208 973,99
1 405 095,01
2 284 742,72
1 519 136,26
9 030 000,00
9 030 000,00
21 495 350,55

Nota 15.2.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
— O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe razem

31.12.2013 r.
24 117 797,50
7 128 241,77
9 060,00
31 255 099,27

31.12.2012 r.
33 863 375,13
1 000 392,74
6 537 003,92
41 400 771,79

31.12.2011 r.
10 905 149,13
2 229 550,63
8 360 650,79
21 495 350,55

Nota 15.3.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka / waluta
tys. zł
Pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe razem

31.12.2013 r.
31 255 099,27
31 255 099,27
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31.12.2012 r.
41 400 771,79
41 400 771,79

31.12.2011 r.
21 495 350,55
21 495 350,55
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Nota 15.4.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31.12.2013
Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu pożyczki
według
umowy

Gdańsk

Waluta PLN
3 000 000 zł

Bank Pekao
S.A.

Bank
Spółdzielczy

Bank Pekao
S.A.

Kwota kredytu/pożyczki
pozostała
do spłaty

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Waluta PLN
-

30.05.2014

hipoteka osoby trzeciej
(Paweł Kasiarz) , hipoteka
umowna do kwoty 4 000,00
tys zł na nieruch. poł. w
Pinczynie KW
GD1A/00008779/4 i
GD1A/00061343/8

Gdańsk

kredyt w rach bieżącym
um. nr IPCK/5/2011
15 000 000 zł

-

30.06.2014

Skórcz

um. Nr 1PCK/7/2011
6 600 000 zł

1 649 700,00

31.03.2017

1 302 894,75

19.12.2017

hipoteka umowna na nieruch
KW GD1T/00049849/3,
GD1T/00050468/8
5 500,00 tys zł
Rokitki, Tczew
hipoteka zwykła i kaucyjna na
nieruch. KW
GD1G/0047844/2 , Gdańsk
ul. Toruńska
9 600,00 tys zł
hipoteka zwykła i kaucyjna na
nieruch. KW
GD1G/00075626/3 , Gdańsk
ul. Potęgowska

um. nr Z/168/2007
Skórcz

Bank
Spółdzielczy

4 800 000 zł
6 800,00 tys zł
um nr Z/619/2007

Bank
Spółdzielczy

Skórcz

10 000 000,00

31.07.2016

10 000 000 zł

hipoteka umowna na nieruch.
KW GD1G/00047844/2
Gdańsk, ul. Toruńska
20 000,00 tys zł
hipoteka umowna na nieruch.
KW GD1T/00019716/3
Tczew u. Nad Wisłą
10 000,00 tys zł

um nr Z/50/Dz/2011

Bank
Spółdzielczy

Skórcz

6 601 690,70

31.07.2016

10 000 000 zł

hipoteka umowna na nieruch.
KW 1GD1G/00075626/3
Gdańsk, ul. Potęgowska
20 000,00 tys zł
hipoteka umowna na nieruch.
KW GD1T/00019716/3
Tczew, ul. Nad Wisłą

um nr Z/51/Dz/2011

Bank
Spółdzielczy

10 000,00 tys zł

Skórcz

2 500 000,00

30.04.2018

6 530 000,00

31.12.2018

3 000 000 zł

um nr Z/38/Dz/2013
Mariusz Tuchlin

Pinczyn
6 530 000 zł
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hipoteka umowna na nieruch.
KW GD1A/00038351/7
Pinczyn, ul. Gajowa
3 000,00 tys zł
hipoteka umowna na nieruch
KW GD1G/00227145/8
Gdańsk
1 500,00 tys zł
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31.12.2013
Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu pożyczki
według
umowy

Kwota kredytu/pożyczki
pozostała
do spłaty

Waluta PLN

Waluta PLN

Termin spłaty

Zabezpieczenia

umowa pożyczki
z dnia 09.11.2009
Razem

28 584 285,45

Nota 15.5.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z
TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
b) wartość nominalna
c) warunki oprocentowania
d) termin wykupu
e) gwarancje/zabezpieczenia
f) dodatkowe prawa
g) rynek notowań
h) inne - obligacje

31.12.2013 r.

-

31.12.2012 r.

12 500 000,00

31.12.2011 r.

-

Nota 16 do poz.II.3. pasywów
Nota 16.1.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych
b) wobec jednostek współzależnych
c) wobec jednostek stowarzyszonych
d) wobec znaczącego inwestora
e) wobec jednostki dominującej
f) wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
— długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
--- z tytułu leasingu finansowego
--- z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
do 12 miesięcy
— powyżej 12 miesięcy
— zaliczki otrzymane na dostawy
— zobowiązania wekslowe
— z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń
— z tytułu wynagrodzeń
— z tytułu leasingu
— inne (wg tytułów)
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
— ZFŚS
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

77 348 664,86
16 351 478,32
12 500 000,00

51 380 737,51
14 407 386,00
-

59 332 626,32
18 645 733,54
-

48 497 186,54
203 393,83
33 231 550,25

36 973 351,51
407 789,16
18 591 568,61

40 686 892,78
918 705,10
28 707 545,24

33 231 550,25
5 225 831,24
4 114 078,91

18 591 568,61
11 108 381,68
1 447 191,13

28 707 545,24
2 010 944,46
1 794 321,89

566 166,88
557 522,85
4 598 642,58
2 666,61
2 666,61
77 351 331,47

540 723,81
975 694,08
3 902 003,04
23 165,63
23 165,63
51 403 903,14

853 326,86
2 304 817,75
4 097 231,48
23 898,15
23 898,15
59 356 524,47
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Nota 16.2.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po
przeliczeniu na zł)
b1. jednostkowe EURO
zł
b2. jednostkowe USD
zł
b3. jednostkowe GBP
zł
pozostałe waluty w zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

76 976 721,53
374 609,94

51 371 403,16
32 499,98

EURO
374 609,94
77 351 331,47

EURO
32 499,98
51 403 903,14

58 776 311,43
580 213,04
EURO
580 213,04
59 356 524,47

Nota 16.3.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma)

Siedziba

jednostki

Kwota kredytu

Kwota kredytu/

pożyczki

pożyczki

według

pozostała

umowy
Bank Pekao S.A.

Gdańsk

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Waluta PLN
51 317,31

30.05.2014

hipoteka osoby trzeciej
(Paweł Kasiarz) ,
hipoteka umowna do
kwoty 4 000,00 tys. zł na
nieruch. poł. w Pinczynie
KW GD1A/00008779/4 i
GD1A/00061343/8
hipoteka umowna na
nieruch KW
GD1T/00049849/3,
GD1T/00050468/8
5 500,00 tys. zł
Rokitki, Tczew
hipoteka zwykła i
kaucyjna na nieruch. KW
GD1G/0047844/2 ,
Gdańsk ul. Toruńska
9 600,00 tys. zł

do spłaty

Waluta
3 000 000 zł
kredyt w rach.
bieżącym
um. nr IPCK/5/2011

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

15 000 000 zł

14 534 161,01

30.06.2014

Bank Spółdzielczy

Skórcz

um. Nr 1PCK/7/2011
6 600 000 zł

733 200,00

31.03.2017

532 800,00

19.12.2017

um. nr Z/168/2007
Bank Spółdzielczy

Skórcz

4 800 000 zł
Um. nr Z/619/2007
Bank Spółdzielczy

Skórcz

hipoteka zwykła i
kaucyjna na nieruch. KW
GD1G/00075626/3 ,
Gdańsk ul. Potęgowska
6 800,00 tys. zł

-

31.07.2016

10 000 000 zł

hipoteka umowna na
nieruch. KW
GD1G/00047844/2
Gdańsk, ul. Toruńska
20 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na
nieruch. KW
GD1T/00019716/3
Tczew u. Nad Wisłą
10 000,00 tys. zł

Um. nr Z/50/Dz/2011
Bank Spółdzielczy

Skórcz

-

10 000 000 zł
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31.07.2016

hipoteka umowna na
nieruch. KW
1GD1G/00075626/3
Gdańsk, ul. Potęgowska
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma)

Siedziba

jednostki

Kwota kredytu

Kwota kredytu/

pożyczki

pożyczki

według

pozostała

umowy

do spłaty

Waluta

Waluta PLN

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

20 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na
nieruch. KW
GD1T/00019716/3
Tczew, ul. Nad Wisłą
Um. nr Z/51/Dz/2011
Bank Spółdzielczy

Skórcz

500 000,00

30.04.2018

3 000 000 zł

Um. nr Z/38/Dz/2013
Razem

10 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na
nieruch. KW
GD1A/00038351/7
Pinczyn, ul. Gajowa
3 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na
nieruch KW
GD1G/00227145/8
Gdańsk
1 500,00 tys. zł

16 351 478,32

Nota 16.4.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
a) dłużne instrumenty finansowe wg
rodzaju
b) wartość nominalna

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

-

-

-

-

-

-

c) warunki oprocentowania

-

-

-

d) termin wykupu

-

-

-

e) gwarancje/zabezpieczenia

-

-

-

f) dodatkowe prawa

-

-

-

g) rynek notowań

-

-

-

-

-

h) inne

12 500 000,00

Nota 17 do poz.II.4. pasywów
Wartość księgową na jeden udział ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby udziałów na dzień bilansowy.
Rozwodnioną wartość księgową na jeden udział ustalono jako iloraz kapitału własnego i rozwodnionej ilości udziałów
na dzień bilansowy.
Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów
wartościowych zamiennych na akcje.
Nota 17
Wartość księgowa
Liczba udziałów
Wartość księgowa na jeden udział (w zł)
Rozwodniona liczba udziałów
Rozwodniona wartość księgowa na jeden
udział (w zł)

31.12.2013
6410
8 972,39
6410
8 972,39

181

31.12.2012
6410
6 197,31
6410
6 197,31

31.12.2011
6200
5 837,71
6200
5 837,71
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 18 do poz.I.1. rachunku zysków i strat
Nota 18.1.
PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA
— RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
— w tym: od jednostek
powiązanych
— przychody ze sprzedaży
usług budowlanych i
produktów
— przychody ze sprzedaży
usług sprzętowych
— przychody ze sprzedaży
usług pozostałych
Przychody netto ze
sprzedaży produktów, razem
— w tym: od jednostek
powiązanych

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

179 058 949,78

145 944 561,21

171 035 719,87

496,20

4 217 189,74

13 345 235,00

177 495 001,75

145 083 951,99

170 192 593,54

926 337,12

128 312,62

255 631,91

637 610,91

732 296,60

587 494,42

179 058 949,78

145 944 561,21

171 035 719,87

-

-

-

Nota 18.2.
PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj
— w tym: od jednostek
powiązanych
—
b) eksport
— w tym: od jednostek
powiązanych
—
Przychody netto ze
sprzedaży produktów, razem
— w tym: od jednostek
powiązanych

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

170 566 061,49
496,20

145 562 212,08
145 562 212,08

171 035 719,87
171 035 719,87

8 492 888,29
-

382 349,13
-

-

179 058 949,78

145 944 561,21

171 035 719,87

-

-

-

Nota19 do poz.I.2. rachunku zysków i strat
Nota 19.1.
PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA — RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
Przychody
ze
sprzedaży
materiałów i towarów
— w tym: od jednostek
powiązanych
—
Przychody netto ze
sprzedaży towarów i
materiałów, razem
— w tym: od jednostek
powiązanych

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

15 447 762,98

17 035 930,14

8 320 501,27

-

-

27 754,91

15 447 762,98

17 035 930,14

8 320 501,27
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Nota 19.2.
PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj
— w tym: od jednostek
powiązanych
—
b) eksport
— w tym: od jednostek
powiązanych
—
Przychody netto ze
sprzedaży towarów i
materiałów, razem
— w tym: od jednostek
powiązanych

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

15 447 762,98
-

16 167 975,66
-

8 320 501,27
27 754,91

-

867 954,48

-

15 447 762,98

17 035 930,14

8 320 501,27

-

-

-

Nota 20 do poz.II.1, poz. IV i poz. V. rachunku zysków i strat
Nota 20.1.
KOSZTY WEDŁUG
RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i
surowców
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe
(z tytułu)
Koszty według rodzaju,
razem
Zmiana stanu zapasów,
produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów
na własne potrzeby jednostki
(wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość
ujemna)
Koszty ogólnego zarządu
(wielkość ujemna)
Koszty wytworzenia
sprzedanych produktów

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

2 906 880,48
44 932 473,24

4 727 493,56
53 356 640,78

6 459 805,25
71 871 539,29

103 717 458,74
470 457,72
8 782 125,72
1 604 097,51

78 362 727,46
543 589,19
9 848 260,46
1 893 486,83

80 037 329,68
500 441,25
12 708 275,07
2 136 402,95

2 035 321,65

2 319 233,29

2 272 383,80

164 448 815,06

151 051 431,57

175 986 177,29

-

5 048 192,26

-

2 226 215,58

-

10 371 330,86

-

2 181 922,58

-

799 780,46

-

303 310,86

-

2 133 554,59

-

1 676 104,31

-

328 646,44

-

5 322 523,48

-

5 538 285,66

-

5 127 693,65

149 762 622,15

140 811 045,56

159 855 195,48

Nota 21 do poz. VII.3. rachunku zysków i strat
Nota 21.1.
INNE PRZYCHODY
OPERACYJNE
a) rozwiązanie rezerwy (z
tytułu)
— rozwiązanie rezerw
utworzonych na podstawie
art.. 35d
— ulga na złe długi, podatek
VAT
b)

pozostałe, w tym:
— otrzymane
odszkodowania
— ujawnione nadwyżki
rzeczowych aktywów
— zwrot podatku PCC US

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

1 759 875,67

24 907,50

-

1 021 052,24

24 907,50

-

738 823,43

-

-

1 353 988,53
874 903,02

2 042 918,84
1 806 057,29

438 233,78
201 153,08

280 506,97

134 582,11

174 596,26

120 396,00

-

-
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INNE PRZYCHODY
OPERACYJNE
— przedawnione i umorzone
zobowiązania
— otrzymane nieodpłatnie
aktywa obrotowe
— zwrot opłat sądowych
— pozostałe przychody
operacyjne
Inne przychody operacyjne,
razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

50 503,10

55 936,21

30 134,85

-

-

18 665,58

13 249,00
14 430,44

44 431,45
1 911,78

13 684,01

3 113 864,20

2 067 826,34

438 233,78

Nota 22 do poz. VIII.3. rachunku zysków i strat
Nota 22.2
INNE KOSZTY
OPERACYJNE
a) utworzone rezerwy (z
tytułu)
— rezerwy na zobowiązania
— rezerwa na usunięcie
szkód powypadkowych
b) pozostałe, w tym:
— darowizny
— kary i porozumienia z
klientami
— niedobory
inwentaryzacyjne
— umorzenie not
obciążeniowych
— koszty procesów
sądowych
— koszt skradzionego
materiału
— koszty napraw
powypadkowych
— pozostałe
Inne koszty operacyjne,
razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

19 746,36

16 300,00

16 000,00

16 300,00
3 446,36

16 300,00
-

16 000,00
-

730 839,99
78 198,50
59 179,05

634 852,64
37 150,00
127 975,65

708 847,02
130 359,99
231 549,40

288 660,56

57 791,50

159 516,32

231 664,99

-

-

39 494,55

193 748,25

54 594,69

-

29 028,30

-

27 830,25

176 876,82

109 714,78

5 812,09
750 586,35

12 282,12
651 152,64

23 111,84
724 847,02

Nota 22.3
Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych
a) utworzone odpisy
aktualizacyjne (z tytułu)
—odpis aktualizacyjny na
należności

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

733 328,14

1 777 131,98

344 331,13

733 328,14

1 777 131,98

344 331,13

Nota 23 do poz. X rachunku zysków i strat
Nota 23.1.
PRZYCHODY FINANSOWE Z
TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych pożyczek
— od jednostek powiązanych,
w tym:
— od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki
— od jednostek powiązanych,
w tym:
— od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu
odsetek, razem

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

88 011,57

241 418,79

56 934,37

88 011,57
88 011,57

241 418,79
241 418,79

56 934,37
56 934,37
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Nota 23.2.
Przychody finansowe inne RZS
dodatnie różnice kursowe, w
tym:
— zrealizowane
— niezrealizowane
Inne przychody finansowe

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

75 004,87
41 112,20
116 117,07

31.12.2011 r.

42 249,91
33 865,46
76 115,37

14 218,65
14 218,65

Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych wykazano w pozycji RZiS - inne koszty finansowe. jako nadwyżkę
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi.
Nota 24 do poz. XI. rachunku zysków i strat
Nota 24.1.
KOSZTY FINANSOWE Z
TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek
— dla jednostek powiązanych,
w tym:
— dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki
— dla jednostek powiązanych,
w tym:
— dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu
odsetek, razem:

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

3 428 377,27
454 060,27

5 057 893,51
552 376,73

3 138 103,85
522 485,78

2 974 317,00
-

4 505 516,78
-

2 615 618,07
-

3 428 377,27

5 057 893,51

3 138 103,85

31.12.2013 r.
210 911,70

31.12.2012 r.
92 078,52

31.12.2011 r.
40 152,07

152 444,32
58 467,38

54 072,21
38 006,31

40 152,07
-

116 117,07
75 004,87
41 112,20
94 794,63

76 115,37
42 249,91
33 865,46
15 963,15

14 218,65
14 218,65

-

-

-

-

137 132,00
137 132,00

-

94 794,63

153 095,15

25 933,42

Nota 24.2.
INNE KOSZTY FINASOWE
a) ujemne różnice kursowe, w
tym:
— zrealizowane
— niezrealizowane
b) dodatnie różnice kursowe
— zrealizowane
— niezrealizowane
c) nadwyżka ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi
b) utworzone z rezerwy (z
tytułu)
c) pozostałe, w tym:
— koszty finansowe zapłacone
z tytułu emisji obligacji
Inne koszty finansowe, razem

25 933,42

Nota 25 do poz. XV. rachunku zysków i strat
Nota 25.1.
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1.

31.12.2013 r.

Zysk (strata) brutto

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a
podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
— różnice trwałe
— różnice przejściowe
3. Podstawa opodatkowania podatkiem
dochodowym
4. Odliczenia od podstawy
opodatkowania -darowizny
5. Podstawa opodatkowania podatkiem
dochodowym po odliczeniach
6. Podatek dochodowy wg stawki19 %
7.

-

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

21 586 954,08

4 069 141,02

3 352 336,08

1 604 216,83

968 580,94

1 927 927,23

1 341 317,93
2 945 534,76

-

1 154 480,41
185 899,47

-

3 198 581,02
1 270 653,79

23 191 170,91

5 037 721,96

5 280 263,31

66 800,00

15 000,00

115 500,00

23 124 370,91

5 022 721,96

5 164 763,31

4 393 630,47

954 317,17

981 305,03

Zwiększenia, zaniechania,
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

31.12.2013 r.

zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
(wg tytułów)
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty
(wskazany) w deklaracji podatkowej
okresu, w tym:
— wykazany w rachunku zysków i
strat

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

-

-

-

4 393 630,47

954 317,17

981 305,03

4 393 630,00

954 317,00

981 305,00

Nota 25.2.
PODATEK DOCHODOWY
ODROCZONY, WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
— zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu
powstania i odwrócenia się różnic
przejściowych

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

-

594 972,00

-

206 104,00

-

190 351,00

-

594 972,00

-

206 104,00

-

190 351,00

— zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu
zmiany stawek podatkowych
— zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu
poprzednio nieujętej straty podatkowej,
ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej
poprzedniego okresu
— zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu
odpisania aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego lub braku
możliwości wykorzystania rezerwy na
odroczony podatek dochodowy
— inne składniki podatku odroczonego
(wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem

Nota 26 do poz XVII. rachunku zysków i strat
Nota 26.1.
PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Zysk (strata netto)
- zwiększenie kapitału zapasowego
- zwiększenie pozostałych kapitałów
rezerwowych
- dywidenda
- niepodzielony wynik

31.12.2013 r.
17 788 296,08
17 788 296,08

31.12.2012 r.
3 320 928,02
3 320 928,02

31.12.2011 r.
2 561 382,08
2 561 382,08

Nota 26 do rachunku zysków i strat - dodatkowe dane
Nota 26.2
ZYSK NETTO NA JEDEN UDZIAŁ
Zysk (strata netto)
Liczba udziałów
Zysk (strata netto) na jeden udział
Średnia ważona rozwodniona liczba
udziałów
Rozwodniony zysk (strata) na jeden
udział

31.12.2013 r.
17 788 296,08
6410
2775,09

31.12.2012 r.
3 320 928,02
6410
518,09

31.12.2011 r.
2 561 382,08
6200
413,13

6 410

6410

6200

2775,09

518,09

413,13

Zysk na jeden udział został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość udziałów.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Struktura środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasach:
- na początek okresu
- na koniec okresu
Środki pieniężne w banku:
- na początek okresu
- na koniec okresu
Inne środki pieniężne:
- na początek okresu
- na koniec okresu
Środki pieniężne razem:
- na początek okresu
- na koniec okresu

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

272 444,56
18 226,38

91 155,88
272 444,56

126 234,73
91 155,88

8 537 927,59
15 498 084,23

5 658 327,26
8 537 927,59

4 544 352,88
5 658 327,26

8 810 372,15
15 516 310,61

5 749 483,14
8 810 372,15

4 670 587,61
5 749 483,14

Struktura środków pieniężnych za okres 01.01.2013 -31.12.2013 przedstawia się następująco:
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
wykazują nadwyżkę w wysokości

(+)

15 304
928,29

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
wykazują niedobór w wysokości

(-)

(12 501
768,84)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
wykazują nadwyżkę w kwocie

(+)

3 902 779,01

Różnice między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów
pieniężnych spowodowane są wyłączeniami z wynikającej z bilansu zmiany stanu:
Poz. A.II.1 - Amortyzacja-pozycja wynikająca z rachunku zysków i strat
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
amortyzacja majątku trwałego
Razem pozycja w RPP
Poz. A.II.3 - Odsetki i udziały w zyskach
Korekta na plus z tytułu:
1) naliczone i zapłacone odsetki od:
zobowiązań
pożyczki
emisji obligacji
leasingu operacyjnego
kredytów
Razem zapłacone odsetki
2) odsetki uzyskane od:
należności
kaucji gwarancyjnych
lokat
Razem odsetki uzyskane
IRR
Razem pozycja w RPP
Poz. A.II..4 - Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej
Korekta na minus z tytułu:
1) przychody ze sprzedaży środków trwałych
2) wartość netto:
sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych
Razem pozycja w RPP
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138 473,74
2 769 425,45
2 907 899,19

107 507,97
454 060,27
1 499 559,00
238 695,63
1 096 052,34
3 395 875,21
-4 519,61
-202,83
-83 289,13
-88 011,57
158 614,00
3 466 477,64

-722 088,26
519 455,07
-202 633,19
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Poz. A.II.6 - Zmiana stanu zapasów
Korekta na minus z tytułu:
zmiana bilansowa
przeksięgowanie z inwestycji długoterminowych gruntów dotyczących budowanych osiedli
Razem pozycja w RPP

Poz. A.II.7- Zmiana stanu należności
Korekta na minus z tytułu:
Zmiana stanu należności
należności krótkoterminowe
należności długoterminowe

-17 678
912,69
6 971 696,00
-10 707
216,69

BO
39 848 490,53
617 922,42
40 466 412,95

BZ
zmiana
43 592 592,58 -3 744 102,05
2 190 939,32 -1 573 016,90
45 783 531,90 -5 317 118,95

należności z tyt sprzedaży środków trwałych
Razem pozycja w RPP

7 098 000,00
33 368 412,95

290 050,00 -6 807 950,00
45 783 531,90
-12 125
068,95

Poz. A.II.8 - Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem
pożyczek
Korekta na plus z tytułu:
zmiana stanu zobowiązań
zobowiązania długoterminowe

BO
41 400 771,79

BZ
31 255 099,27

zobowiązania krótkoterminowe

51 403 903,14

77 351 331,47

Razem zobowiązania

92 804 674,93

108 606 430,74

zobowiązania z tytułu kredytów
zobowiązania z tytułu leasingu
zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych
zobowiązania
z
tytułu
zakupu
inwestycji
długoterminowych
Razem pozycja w RPP

40 315 009,76
2 224 026,37
1 603 634,71

44 935 763,77 4 620 754,01
820 153,26 -1 403 873,11
115 849,65 -1 487 785,06
1 492 000,00 1 492 000,00

48 662 004,09

61 242 664,06

12 580
659,97

3 881 290,09
858 016,82
4 739 306,91
369 826,10
5 109 133,01

3 468 104,85
757 529,84
4 225 634,69
1 636 851,82
5 862 486,51

413 185,24
100 486,98
513 672,22
1 267 025,72
1 780 697,94

Poz. A.II.9 -Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Korekta zmiany stanu na plus:
zmiana stanu RMK
długoterminowe RMK - czynne
krótkoterminowe RMK
Razem RMK czynne
RMK bierne (bez dotacji w roku otrzymania)
Razem pozycja w RPP
Poz. A.II.10 - Inne korekty
Korekta na plus wynikająca z następujących tytułów:
korekta części odsetkowej - wcześniejsze zakończenie
leasingu
korekta harmonogramu -zmiana zobowiązań
nowe zobowiązania z tyt. leasingu część odsetkowa plus
VAT
różnice kursowe naliczone dot. środka trwałego w
budowie
korekta wartości początkowej środka trwałego
Razem pozycja w RPP
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zmiana stanu
-10 145
672,52
25 947
428,33
15 801
755,81

-11 312,38
-4 896,70
22 769,70
-383,17
-6 792,32
-614,87
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Poz. B.I.1 - Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
Korekta na plus:
przychody ze sprzedaży środków trwałych
wpływ należności z tyt. sprzedanych środków trwałych w
ub. roku
Razem pozycja w RPP
Poz. B.I.3- Wpływy z tyt. odsetek
odsetki uzyskane od:
należności
kaucji gwarancyjnych naliczonych w 2012 r.
lokat
Razem odsetki uzyskane
Poz. B.I.4 - Inne wpływy inwestycyjne
Zwrot zaliczki na zakup środków trwałych
Poz. B.II.1 - Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
zakup nowych środków trwałych
wydatki na środki trwałe w budowie
zakup wartości niematerialnych i prawnych
zapłacone na dzień 31.12.2013 zobowiązania dotyczące
zakupów majątku trwałego
Razem pozycja w RPP
Poz. B.II.3 - Wydatki na aktywa finansowe
zakup
nieruchomości
stanowiących
inwestycje
długoterminowe
pokrycie zobowiązania z pow. tytułu z zaliczek na środki
trwałe
nie zapłacone zobowiązanie z tyt. zakupu inwestycji
długoterminowych
Razem pozycja w RPP
Poz. B.II.4 - Inne wydatki inwestycyjne
Zapłacona zaliczka na zakup środków trwałych

7 530 038,26

4 519,61
202,83
83 289,13
88 011,57
837 804,88

1 235 541,63
20 332,48
380 957,05
1 487 785,06
3 124 616,22
21 947
189,00
-3 000 000,00
-1 492 000,00
17 455
189,00
377 818,63

Poz. C.I.2 - Kredyty i pożyczki
Kredyty udzielone w 2013 roku:

10 585
478,32

Poz. C.II.4 - Kredyty i pożyczki
Spłata kredytów w 2013 roku
Poz. C.II.7 - Płatności z tytułu umów
finansowego
Korekta składa się z następujących tytułów:
zapłacone raty leasingowe - część kapitałowa
Razem pozycja w RPP

722 088,26
6 807 950,00

6 123 338,31
leasingu

1 489 481,60
1 489 481,60

Poz. C.II.8- odsetki
1) Zapłacone odsetki od:
zobowiązań
pożyczki
emisji obligacji
leasingu operacyjnego
leasingu finansowego
kredytów

107 507,97
454 060,27
1 499 559,00
238 695,63
32 502,06
1 096 052,34

Razem zapłacone odsetki

3 428 377,27
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.
1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych według kategorii\
1.1. Aktywa finansowe
1. Aktywa finansowe przeznaczone
do obrotu
2. Pożyczki udzielone i należności
własne
- pożyczki udzielone
- należności własne (w tym środki
pieniężne)
3. Aktywa dostępne do sprzedaży
4. Instrumenty zabezpieczające o
wartości godziwej dodatniej
Razem:

31.12.2013

58 207 323,19

1.2. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania
handlowe i
pozostałe
Pożyczki udzielone
Należności
handlowe i inne
Środki pieniężne
Zobowiązania z
tytułu leasingu
Kredyty i pożyczki
otrzymane
Emisja dłużnych
papierów
wartościowych

2012

Zobowiązania
handlowe i
pozostałe
Pożyczki udzielone
Należności
handlowe i inne
Środki pieniężne
Zobowiązania z
tytułu leasingu
Kredyty i pożyczki
otrzymane
Emisja dłużnych
papierów
wartościowych

Wartość brutto
na początek
okresu
33 601 953,33

31.12.2011

48 658 847,68

29 601 187,26

58 207 323,19

48 658 847,68

29 601 187,26

58 207 323,19

48 658 847,68

29 601 187,26

31.12.2013

1.
Zobowiązania
finansowe
przeznaczone do obrotu
- zobowiązania handlowe i
pozostałe
2. Pozostałe zobowiązania
- kredyty otrzymane
- z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
- zobowiązania z tytułu leasingu
- pożyczka otrzymana
Razem:
2013

31.12.2012

Zwiększenia

31.12.2012

31.12.2011

43 056 024,07

33 601 953,33

34 815 721,18

43 056 024,07

33 601 953,33

34 815 721,18

58 255 917,03
38 405 763,77
12 500 000,00

55 039 036,13
33 785 009,76
12 500 000,00

41 845 470,68
25 902 110,10
0,00

820 153,26
6 530 000,00
101 311 941,10

2 224 026,37
6 530 000,00
88 640 989,46

6 913 360,58
9 030 000,00
76 661 191,86

Zmniejszenia Wartość brutto Skorygowana
Odpisy
Wartość netto na
na koniec
cena nabycia aktualizujące koniec okresu
okresu

9 454 070,74

6 530 000,00

43 056 024,07

43 056 024,07

6 530 000,00

6 530 000,00

42 211 085,10

2 548 639,63

8 810 372,15

6 705 938,46

15 516 310,61

15 516 310,61

2 224 026,37

134 319,70

1 538 192,81

820 153,26

820 153,26

33 943 623,76

10 585 478,32

6 123 338,31

38 405 763,77

38 405 763,77

12 500 000,00

0,00

0,00

12 500 000,00

Wartość brutto
na początek
okresu
34 815 721,18

Zwiększenia

44 759 724,73

-2 068 712,15

0,00

Zmniejszenia

Wartość brutto Skorygowana
Odpisy
na koniec
cena nabycia aktualizujące
okresu
1 213 767,85
33 601 953,33

9 030 000,00
24 467 116,70

17 743 968,40

2 500 000,00

5 749 483,14
6 913 360,58

3 060 889,01
589 595,93

5 278 930,14

8 810 372,15
2 224 026,37

26 055 833,54

16 000 000,00

8 112 209,78

33 943 623,76

12 500 000,00

6 530 000,00
42 211 085,10

12 500 000,00
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-2 362 609,57

42 691 012,58

12 500 000,00

Wartość netto
na koniec
okresu
33 601 953,33

6 530 000,00
39 848 475,53
8 810 372,15
2 224 026,37

-158 614,00

33 785 009,76
12 500 000,00
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2011

Zobowiązania
handlowe i
pozostałe
Pożyczki udzielone
Należności
handlowe i inne
Środki pieniężne
Zobowiązania z
tytułu leasingu
Kredyty i pożyczki
otrzymane
Emisja dłużnych
papierów
wartościowych

Wartość brutto
na początek
okresu
22 678 786,96

Zwiększenia

Zmniejszenia Wartość brutto Skorygowana
Odpisy
Wartość netto na
na koniec
cena nabycia aktualizujące koniec okresu
okresu
12 136 934,22
34 815 721,18
34 815 721,18

9 979 998,88
12 689 575,72

11 777 540,98

949 998,88

9 030 000,00
24 467 116,70

4 670 587,61
5 359 845,93

1 078 895,53
6 699 372,31

5 145 857,66

5 749 483,14
6 913 360,58

13 298 100,45

14 909 733,09

2 152 000,00

26 055 833,54

-615 512,58

9 030 000,00
23 851 604,12
5 749 483,14
6 913 360,58

-153 723,44

25 902 110,10
0,00

1.2. Ponadto odnośnie do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii
instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i
zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) Podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i
terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów
pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
W wykonaniu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z o.o. wyemitowano 125.000
obligacji.
Obligacje wyemitowano w trybie przewidzianym w art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, cel emisji w rozumieniu
wspomnianej ustawy nie został określony.
Oprocentowanie obligacji ustalono jako zmienne WIBOR 9m+6,25 pp w skali roku.
Propozycja objęcia obligacji została skierowana do indywidualnie wybranych adresatów w liczbie nie większej niż 99
osób. Termin składania ofert określony był na dzień 15 lutego 2012 r.
Łączna wartości nominalna to 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych. Cena emisyjna jednej
Obligacji była równa jej wartości nominalnej i wynosiła 100 (sto) złotych. Termin wykupu obligacji to 17 luty 2014 roku.
Z chwilą wykupu Obligacje uległy umorzeniu.
Wypłatę odsetek od obligacji Emitent zobowiązał się wypłacić w czterech okresach odsetkowych.
Emitent przewidział możliwość wcześniejszego rozliczenia w przypadku gdy:
 Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji,
 Zgromadzenie Wspólników Emitenta podejmie decyzję o wypłacie dywidendy;
 Emitent postanowi o udzieleniu pożyczki;
 Emitent zwiększy o ponad 10.000 tys. zł stan zadłużenie kredytowego, w związku z umowami kredytowymi długo i
krótkoterminowymi, w porównaniu do stanu z dnia 19 stycznia 2012 roku (dotyczy zobowiązań wynikających z
podpisanych umów kredytowych wg stanu na dzień 19 stycznia 2012 roku), bądź przeprowadzi emisję kolejnej
serii obligacji, wskaźnik zadłużenia odsetkowego Emitenta przekroczy poziom 1,5, wg przesyłanych do
wiadomości publicznej raportów okresowych, wobec Emitenta nastąpi wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego, lub naprawczego, lub egzekucyjnego, jeżeli kwota egzekwowanego roszczenia przekroczy
15.000 tys. zł.
Należności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz
Obligatariuszy hipoteki („Hipoteka”) na nieruchomości, której właścicielem jest osoba fizyczna.
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 29 lipca 2011 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego– wartość
rynkowa Nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona Hipoteka wynosiła 37.730.000,00 zł (trzydzieści siedem
milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych).
Obligacje były zbywalne. Zbywalność Obligacji nie była ograniczona.
b) Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w ich wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności wyceny i wykazane w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych
wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub
wartości uzyskanych składników majątkowych.
Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej wycenia się:
 aktywa utrzymywane do terminu zapadalności,
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 pożyczki udzielone i należności własne oraz
 pozostałe zobowiązania finansowe, które nie zostały zakwalifikowane jako przeznaczone do obrotu.
Według wartości godziwej są wyceniane aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z tej reguły podlegają zobowiązania
finansowe, których (zgodnie z warunkami umowy) uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych
innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.
c) Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii
dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych,
Skutki przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, odnosi się do
przychodów lub kosztów finansowych.
d) Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również
odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym
lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego
Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również
odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone są
do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego:
Tab. Skutki wyceny IRR
Rok

1
2010
2011
2012
2013

Skorygowana
cena nabycia
na początku
roku
2
4 922 512,40
3 946 276,56
2 141 386,00

Odsetki
według IRR

3
67 487,60
247 865,27
239 076,65
205 644,52

Odsetki
zapłacone

Różnica
(kol. 4-3)

Odsetki wg
IRR
narastająco

Przepływy
pieniężne
(odsetki + raty)

4

5

6

7

334 101,11
243 967,21
47 030,52

86 235,84
4 890,56
- 58 614,00

153 723,44
158 614,00
0,00

1 224 101,11
2 043 967,21
2 347 030,52

Skorygowana
cena nabycia
na koniec roku
(kol. 2+3-5)
8
3 946 276,56
2 141 386,00
0,00

e) Tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan
kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w
szczególności z tytułu:
 skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:
 zyski lub straty z okresowej wyceny,
 kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,
 zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,
 kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,
 kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,
 kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,
 okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:
 zmian w przepływach pieniężnych,
 udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,
 ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Nie dotyczy
f) Objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych
na rynku regulowanym
Nie dotyczy
g) Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
Cel i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Do głównych instrumentów finansowych, z których w objętych historycznymi informacjami okresach korzystał
Dekpol S.A., należą zobowiązania handlowe i pozostałe oraz należności własne. Spółka posiadała również inne
instrumenty finansowe, do których należą zobowiązania kredytowe i zobowiązania z tytułu emisji obligacji.
W prezentowanych okresach Spółka nie zawierała transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Główne ryzyka
wynikające z instrumentów finansowych Dekpol S.A. obejmują ryzyko stopy procentowej oraz kredytowe.
Ryzyko stóp procentowych
Ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych związane jest z tym, że Dekpol S.A. posiada zaciągnięte kredyty.

192

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

h) Informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
 szacowanej maksymalnej kwocie straty, na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej
jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku
 gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
 koncentracji ryzyka kredytowego.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe ograniczane jest poprzez zwieranie transakcji wyłącznie z podmiotami o dobrej zdolności
kredytowej, z którymi współpraca poprzedzona jest wewnętrznymi procedurami weryfikacji. Ponadto poprzez bieżące
monitorowanie stanów należności narażanie na ryzyko nieściągalności należności nie jest znaczące. W odniesieniu
do innych aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych, lokat oraz inwestycji w aktywa dostępne do sprzedaży,
ryzyko wiąże się bezpośrednio z niemożliwością dokonania zapłaty przez drugą stroną umowy, a maksymalna
ekspozycja tego ryzyka jest równa wartości bilansowej danego instrumentu.
W okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi Dekpol S.A. nie zawarła umowy, w wyniku której
aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu.
W prezentowanych latach nie miało miejsce przekwalifikowanie aktywów finansowych wycenianych w wartości
godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.
W roku obrotowym 2013 Spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów
finansowych. Informacja na ten temat została zawarta w nocie nr 11/1.
1.2.2. Odnośnie do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w
wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych
aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej
tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów
może się zawierać
Nie dotyczy
1.2.3. Odnośnie do aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, należy
zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie
została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w
innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje
publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne
b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej –
wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów
aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w
pełnej kwocie
Nie dotyczy
1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy
odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane
przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym
okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w
danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
Nie dotyczy
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów
wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny
Nie dotyczy
1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo
w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy
podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych
Nie dotyczy
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1.2.7 -1.2.9. Przychody i koszty z realizacji odsetek
Przychody z odsetek
Pożyczki udzielone i należności własne
Przychody z odsetek, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
Termin spłaty odsetek przypada na okres:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Środki pieniężne
Przychody z odsetek, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
Przychody z odsetek, razem

31.12.2013

31.12.2012

4 519,61
4 519,61
83 491,96
82 126,55
1 365,41
88 011,57

Koszty z tytułu odsetek
31.12.2013
Zobowiązania handlowe i pozostałe
107 507,97
Koszty odsetek, w tym:
- zrealizowane
104 243,78
- niezrealizowane
3 264,19
Termin spłaty odsetek przypada na
okres:
- do 3 miesięcy
107 507,97
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Koszty odsetek, w tym:
1 499 559,00
- zrealizowane
1 499 559,00
- niezrealizowane
Termin spłaty odsetek przypada na
okres:
- do 3 miesięcy
1 499 559,00
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Koszty odsetek, w tym:
1 550 112,61
- zrealizowane
1 550 112,61
- niezrealizowane
Termin spłaty odsetek przypada na
okres:
- do 3 miesięcy
1 550 112,61
Zobowiązania z tytułu leasingu
Koszty odsetek, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
Koszty z tytułu odsetek, razem:

271 197,69
271 197,69
3 428 377,27

31.12.2011
-

-

-

-

241 418,79
240 329,06
1 089,73
241 418,79

56 934,37
56 505,94
428,43
56 934,37

31.12.2012

31.12.2011

165 096,36
135 049,13
30 047,23

154 957,19
152 473,85
2 483,34

165 096,36

154 957,19
-

-

698 750,00
698 750,00
-

-

698 750,00
-

-

1 910 802,01
1 910 802,01
-

1 618 842,13
1 618 842,13
-

1 910 802,01

1 618 842,13

2 283 245,14
2 283 245,14
5 057 893,51

1 364 304,53
1 364 304,53
3 138 103,85

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem
podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie
udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
Nie dotyczy
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania
należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na
zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań,
a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego
zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody
lub koszty finansowe
Nie dotyczy
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1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi
instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania
przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości
początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia
był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
Nie dotyczy
1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi
Nie dotyczy
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych
przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek
powiązanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału
zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych
konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją lub
wyceną metodą praw własności.
Pozycje pozabilansowe
1. Należności warunkowe
2. Zobowiązania warunkowe (gwarancje)
3. Inne (zabezpieczone na majątku Spółki)
3.1. Na rzecz jednostek powiązanych
3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z
tytułu)
- zabezpieczeń umów kredytowych
- zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy
Pozycje pozabilansowe, razem

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

14 853 967,46
103 900 000,00
103 900 000,00

11 013 549,30
102 500 000,00
102 500 000,00

14 204 560,24
25 400 000,00
25 400 000,00

86 400 000,00
17 500 000,00
118 753 967,46

85 000 000,00
17 500 000,00
113 513 549,30

25 400 000,00
39 604 560,24

Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek w naszej Spółce dotyczą gwarancji kontraktowych na rzecz
należytego wykonania usług i usunięcia wad i usterek.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nie dotyczy
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w
danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych
na własne potrzeby.
Poniesione nakłady inwestycyjne
Poniesione nakłady inwestycyjne
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym
- dotyczące ochrony środowiska
koszty zakończonych prac rozwojowych
oprogramowanie komputerowe
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym
- dotyczące ochrony środowiska
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- pozostałe środki trwałe
- środki trwałe w budowie
Poniesione nakłady inwestycyjne razem

01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011
380 957,05
223 550,00
157 407,05
1 515 006,13
40 770,00
140 406,83

22 185,00
22 185,00
1 969 467,63
6 826,00

75 135,00
75 135,00
11 160 440,04
2 391 562,83

364 584,56
733 131,24
74 991,32
161 122,18
1 895 963,18

1 527 979,41
245 824,89
48 430,50
140 406,83
1 991 652,63

4 334 205,69
3 894 631,52
447 128,93
92 911,07
11 235 575,04

Emitent ze względu na prowadzony profil działalności w prezentowanym okresie nie ponosił bezpośrednich nakładów
na ochronę środowiska ani też nie planuje takich nakładów w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego.
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Planowane nakłady inwestycyjne
Planowane nakłady inwestycyjne
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym
- dotyczące ochrony środowiska
- pozostałe
Planowane nakłady inwestycyjne razem

01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011
420 000,00
10 000,00
10 000,00
19 366 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
19 366 000,00
19 786 000,00

2 000 000,00
2 010 000,00

5 000 000,00
5 010 000,00

DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.1. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi
zawartych na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter
tych transakcji.
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy.
Nie dotyczy.
7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
Kontrahent

na dzień 31.12.2013
należności

zobowiązania

A&M Sp. z o.o.
MEDPHARMA Sp.
z o.o.

zobowiązania

na dzień 31.12.2011
należności

zobowiązania

6 281 189,74
846 243,54

Mariusz Tuchlin
razem

na dzień 31.12.2012
należności

691 336,24
6 530 000,00

846 243,54

6 530 000,00

6 530 000,00
6 281 189,74

6 530 000,00

9 030 000,00
691 336,24

9 030 000,00

b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
Kontrahent
A&M Sp. z o.o.

za okres 2013 r.
przychody
496,20

za okres 2012 r.

koszty
496,20

przychody
4 217 189,74

koszty

razem

454 060,27
496,20

454 556,47

13 372 989,91

11 980 639,01

13 372 989,91

12 503 124,79

552 376,73
4 217 189,74

koszty

2 964 275,30

MEDPHARMA Sp.
z o.o.
Mariusz Tuchlin
koszt finansowy dot.
odsetek
od pożyczki
oprocentowanej
w wysokości 7 proc.

za okres 2011 r.
przychody

3 516 652,03

522 485,78

c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają
konsolidacji
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy
zawodowe.
Wyszczególnienie
pracownicy fizyczni
pracownicy umysłowi
Razem

01.01.2013 - 31.12.2013
50
84
134

01.01.2012 - 31.12.2012
70
91
161

01.01.2011 - 31.12.2011
110
94
204

DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 10. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub
korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w
tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych
(w pieniądzu, naturze lub jakiekolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych,
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odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez
względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku,
gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych,
współzależnych i stowarzyszonych.
Wynagrodzenia wypłacone i należne członkom Zarządu
Imię i nazwisko
Mariusz Tuchlin
Krzysztof Łukowski
Adam Olżyński
Rafał Glaza
Andrzej Kuchtyk
Władysław Gabryniewski
RAZEM

2013

2012
183 872,47
193 837,00
143 114,00
161 401,00
176 058,06
858 282,53

2011
228 400,00
194 311,00
143 561,00
170 791,28
171 003,07
123 613,65
1 031 680,00

260 451,00
170 725,00
112 554,70
137 069,03
56 632,00
134 827,00
872 258,73

Wynagrodzenia wypłacone i należne członkom Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Roman Suszek
2. Jacek Grzywacz
3. Piotr Stobiecki
powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z o.o. w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej spółki przekształconej (Emitenta) z dnia 1 kwietnia 2014 roku
4. Krzysztof Czerkas
5. Jacek Kędzierski
- powołani zostali na pięcioletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy Dekpol S.A. w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 roku.
Wobec powyższego Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za
uczestnictwo lub pracę w Radzie Nadzorczej w okresie 2011 -2013 roku.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 11. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym - informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub
innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych,
współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot,
udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od
niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym
i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom,
krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom,
z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. W
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach,
zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i
terminów spłaty
Wyszczególnienie
Należności
zaliczki przekazane
- Prezes Zarządu
-członek Rady Nadzorczej
Wyszczególnienie
Zobowiązania
- pożyczka udzielona przez
Mariusza Tuchlin

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2013
6 530 000,00
6 530 000,00

31.12.2012
6 530 000,00
6 530 000,00

31.12.2011
9 030 000,00
9 030 000,00

Umowa pożyczki z dnia 19.12.2006. na kwotę 6 500 000,00 zł oprocentowanej w wysokości 7 proc. w stosunku
rocznym. Umowa darowizny pożyczki z dnia 31.10.2010 r. na kwotę 2 150 000 ,00 zł, oprocentowanie w wysokości 7
proc. w stosunku rocznym. Uchwała nr 1 z dnia 07.10.2010 - pożyczka udzielona przez Mariusza Tuchlin w kwocie 4
480 000,00 zł, oprocentowanej w wysokości 7 proc. w stosunku rocznym.

DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 11 a. Informacje o:
a)
dacie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o dokonanie
badania sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta umowa
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Wyszczególnienie
Data zawarcia umowy na
badanie sprawozdania
finansowego za odpowiedni
okres:
badania sprawozdania
finansowego
przegląd skróconego
sprawozdania finansowego

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

20.11.2013

12.12.2012

01.12.2011

-

-

16.08.2011

b)
wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 badanie sprawozdania finansowego,
 inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego,
 usługi doradztwa podatkowego,
 pozostałe usługi
Wyszczególnienie

01.01.2013 - 31.12.2013

badania sprawozdania
finansowego
przegląd skróconego
sprawozdania finansowego

01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2011 - 31.12.2011

16 300,00

16 300,00

16 000,00

-

-

10 000,00

usługi doradztwa podatkowego

-

-

pozostałe usługi - badanie
planu

-

-

przekształcenia

-

-

16 300,00

16 300,00

RAZEM

26 000,00

DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych,
ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a
emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 15. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w
odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat , skorygowane odpowiednim
wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu
ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa
inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%
Wyszczególnienie

Przychody i zyski
ogółem
Koszty i straty
ogółem
Zysk brutto

Rok 2011

Rok 2012

Rok badany

Dynamika (rok poprzedni =
100%)
12/11 12/11 13/12
13/12
c.bież. c.bad. c.bież. c.bad.

ceny bieżące

ceny roku
badanego

ceny bieżące

ceny roku
badanego

Rok 2013

179 356 221,14

185 992 401,32

162 980 491,35

164 447 315,77

194 506 712,76

91%

88% 119%

118,28%

172 747 023,30

179 138 663,16

161 690 506,23

163 145 720,79

171 396 737,18

94%

91% 106%

105,06%

6 609 197,84

6 853 738,16

1 289 985,12

1 301 594,99

23 109 975,58

-3%

-3%

13%

Stopa inflacji w 2012 roku wyniosła 3,7 proc. , a w 2013 r. – 0,90 proc.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi
W ramach statutowych sprawozdań finansowych Spółki za prezentowane okresy rachunek zysków i strat
sporządzany był w wersji porównawczej. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na potrzeby niniejszego
prospektu zaprezentowano rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej oraz zwiększony został również zakres
oraz zmieniona forma dodatkowych informacji. W niniejszym prospekcie historycznych informacjach finansowych za
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lata 2011, 2012 i 2013 przedstawiła dane różniące się w stosunku do sprawozdań finansowych, zbadanych przez
biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie.
Poniższe zestawienia prezentują różnice pomiędzy historycznymi informacjami finansowymi za lata 2011 -2012 a
danymi zawartymi w opublikowanych sprawozdaniach finansowych.
Różnice wynikają z korekt dotyczących:
a – wykazania danych dotyczących podmiotów powiązanych.
b – przekształcenia rachunków zysków i strat z wersji porównawczej na wersję kalkulacyjną.
c – korekta dotyczy rachunku przepływów pieniężnych –prawidłowe wykazanie emisji obligacji.
Rok 2013
Bilans - Aktywa
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Od jednostek powiązanych

31-12-2013 dane
zatwierdzone
46 378 071,11
599 436,41
10 423 309,63
9 559 165,57
220 990,00
4 756 726,95
2 484 433,96
1 804 984,09
292 030,57
161 122,18
703 021,88
2 190 939,32
29 696 280,90
3 468 104,85
614 855,00
2 853 249,85
125 875 206,20
66 008 773,17
43 592 592,58
-

2. Od pozostałych jednostek

43 592 592,58

III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem :
Bilans - Pasywa
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1.
Rezerwa
z
tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

a

846
243,54
846 243,54

15 516 310,61
757 529,84
172 253 277,31
31-12-2013 dane
zatwierdzone
57 513 029,05
6 410 000,00
33 314 732,97
17 788 296,08
114 740 248,26
105 965,70
55 204,00

31-12-2013 dane
przekształcone
46 378 071,11
599 436,41
10 423 309,63
9 559 165,57
220 990,00
4 756 726,95
2 484 433,96
1 804 984,09
292 030,57
161 122,18
703 021,88
2 190 939,32
29 696 280,90
3 468 104,85
614 855,00
2 853 249,85
125 875 206,20
66 008 773,17
43 592 592,58
846 243,54
42 746 349,04
15 516 310,61
757 529,84
172 253 277,31

a

31-12-2013 dane
przekształcone
57 513 029,05
6 410 000,00
33 314 732,97
17 788 296,08
114 740 248,26
105 965,70
55 204,00

31 015,34

31 015,34

3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych

19 746,36
31 255 099,27
-

19 746,36
31 255 099,27
6 530 000,00

2. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem :

31 255 099,27
77 351 331,47
6 027 851,82
172 253 277,31
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Rachunek zysków i strat - wariant
kalkulacyjny / porównawczy
A. PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w
tym:
od jednostek powiązanych
A. PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w
tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
B. KOSZTY sprzedanych produktów,
usług, towarów i materiałów, w tym
od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
B. KOSZTY działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
C. Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (AB)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY
OPERACYJNE
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (C+D-E)
J. PRZYCHODY FINANSOWE
K. KOSZTY FINANSOWE w tym
odsetki dla jednostek powiązanych
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (F+G-H)
M. WYNIK ZDARZEŃ
NADZWYCZAJNYCH (J.l.-J.ll.)
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (l±J)
O. PODATEK DOCHODOWY
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE
ZMNIEJSZENIE ZYSKU
R. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

31.12.2013 dane
zatwierdzone
194 506 712,76

-

a

b

496,20

31.12.2013 dane
przekształcone
194 506 712,76

496,20
201 736 827,60

179 058 949,78
5 048 192,26
2 181 922,58
15 447 762,98
163 940 659,11
149 762 622,15

163 940 659,11
496,20

496,20
149 762 622,15

14 178 036,96

14 178 036,96
178 626 852,02
2 906 880,48
44 932 473,24
103 717 458,74
470 457,72
8 782 125,72
1 604 097,51
2 035 321,65
14 178 036,96
23 109 975,58

30 566 053,65

30 566 053,65

2 133 554,59
5 322 523,48
23 109 975,58
3 396 053,32

2 133 554,59
5 322 523,48
23 109 975,58
3 396 053,32

1 483 914,49
25 022 114,41

1 483 914,49
25 022 114,41

88 011,57
3 523 171,90
21 586 954,08

88 011,57
3 523 171,90
454 060,27
21 586 954,08

454 060,27

-

-

21 586 954,08
3 798 658,00
-

21 586 954,08
3 798 658,00
-

17 788 296,08

17 788 296,08
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Rok 2012
Bilans - Aktywa

31-12-2012 dane
zatwierdzone
35 374 530,61
356 953,10
15 797 577,10
11 494 162,14
180 220,00
4 768 226,63
3 722 721,04
2 480 066,09
342 928,38
140 406,83
4 163 008,13
617 922,42
14 720 787,90
3 881 290,09
244 105,00
3 637 185,09
97 846 739,98
48 329 860,48
39 848 490,53
6 281 189,74

A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Od jednostek powiązanych

a

31-12-2012 dane
przekształcone
35 374 530,61
356 953,10
15 797 577,10
11 494 162,14
180 220,00
4 768 226,63
3 722 721,04
2 480 066,09
342 928,38
140 406,83
4 163 008,13
617 922,42
14 720 787,90
3 881 290,09
244 105,00
3 637 185,09
97 846 739,98
48 329 860,48
39 848 490,53
6 281 189,74

2. Od pozostałych jednostek

33 567 300,79

33 567 300,79
-

III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem :
Bilans - Pasywa
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem :
Rachunek zysków i strat - wariant
kalkulacyjny / porównawczy
A. PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w
tym:
od jednostek powiązanych
A. PRZYCHODY NETTO ZE
SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w
tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki

8 810 372,15
858 016,82
133 221 270,59

31-12-2012 dane
zatwierdzone
39 724 732,97
6 410 000,00
29 993 804,95
3 320 928,02
93 496 537,62

8 810 372,15
858 016,82
133 221 270,59
31-12-2012 dane
przekształcone
39 724 732,97
6 410 000,00
29 993 804,95
3 320 928,02
93 496 537,62

a

322 036,59
279 426,00

322 036,59
279 426,00

26 310,59

26 310,59

16 300,00
41 400 771,79
41 400 771,79
51 403 903,14
369 826,10
133 221 270,59

16 300,00
41 400 771,79
6 530 000,00
34 870 771,79
51 403 903,14
369 826,10
133 221 270,59

31.12.2012 dane
zatwierdzone
162 980 491,35

6 530 000,00
- 6 530 000,00

a

-

b

4 217 189,74

4 217 189,74
166 006 487,39

145 944 561,21
2 226 215,58
799 780,46
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Rachunek zysków i strat - wariant
kalkulacyjny / porównawczy
IV. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
B. KOSZTY sprzedanych produktów,
usług, towarów i materiałów, w tym
od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
B. KOSZTY działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
C. Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży
(A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY
OPERACYJNE
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (C+D-E)
J. PRZYCHODY FINANSOWE
K. KOSZTY FINANSOWE w tym
odsetki dla jednostek powiązanych
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (F+G-H)
M. WYNIK ZDARZEŃ
NADZWYCZAJNYCH (J.l.-J.ll.)
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (l±J)
O. PODATEK DOCHODOWY
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE
ZMNIEJSZENIE ZYSKU
R. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

31.12.2012 dane
zatwierdzone

a

b

31.12.2012 dane
przekształcone

17 035 930,14
154 476 116,26

154 476 116,26

140 811 045,56

2 964 275,30

2 964 275,30
140 811 045,56

13 665 070,70

13 665 070,70
164 716 502,27
4 727 493,56
53 356 640,78
78 362 727,46
543 589,19
9 848 260,46
1 893 486,83
2 319 233,29
13 665 070,70
1 289 985,12

8 504 375,09

8 504 375,09

1 676 104,31
5 538 285,66
1 289 985,12
10 177 010,39

1 676 104,31
5 538 285,66
1 289 985,12
10 177 010,39

2 428 284,62
9 038 710,89

2 428 284,62
9 038 710,89

241 418,79
5 210 988,66
4 069 141,02

241 418,79
5 210 988,66
552 376,23
4 069 141,02

552 376,23

-

-

4 069 141,02
748 213,00
-

4 069 141,02
748 213,00
-

3 320 928,02

3 320 928,02

Rok 2011
Bilans - Aktywa
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i
maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

31-12-2011 dane
zatwierdzone
37 551 312,07
482 936,54
17 449 942,48
17 357 031,41
180 220,00

a

31-12-2011 dane
przekształcone
37 551 312,07
482 936,54
17 449 942,48
17 357 031,41
180 220,00

4 911 436,56

4 911 436,56

6 120 994,87

6 120 994,87

5 609 615,48
534 764,50
92 911,07
-

5 609 615,48
534 764,50
92 911,07
-
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Bilans - Aktywa
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem :

Bilans - Pasywa
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem :
Rachunek zysków i strat - wariant
kalkulacyjny/ porównawczy
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I
ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
od jednostek powiązanych
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I
ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
B. KOSZTY sprzedanych produktów,
usług, towarów i materiałów, w tym
od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
B. KOSZTY działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

31-12-2011 dane
zatwierdzone
334 901,89
16 596 367,74
2 687 163,42

a

31-12-2011 dane
przekształcone
334 901,89
16 596 367,74
2 687 163,42

142 090,00

142 090,00

2 545 073,42
80 360 914,11
49 766 771,79
23 856 541,05

2 545 073,42
80 360 914,11
49 766 771,79
23 856 541,05
691 336,24
23 165 204,81
5 749 483,14
988 118,13

691 336,24
- 691 336,24

23 856 541,05
5 749 483,14
988 118,13
117 912 226,18

117 912 226,18

31-12-2011 dane
zatwierdzone
36 193 804,95
6 200 000,00
27 432 422,87

a

31-12-2011 dane
przekształcone
36 193 804,95
6 200 000,00
27 432 422,87

2 561 382,08
81 718 421,23

2 561 382,08
81 718 421,23

411 708,11
383 515,00

411 708,11
383 515,00

28 193,11

28 193,11

21 495 350,55
21 495 350,55
59 356 524,47
454 838,10
117 912 226,18

21 495 350,55
9 030 000,00
12 465 350,55
59 356 524,47
454 838,10
117 912 226,18

31.12.2011 dane
zatwierdzone
179 356 221,14
-

9 030 000,00
- 9 030 000,00

a

b

13 372
989,91

31.12.2011 dane
przekształcone
179 356 221,14
13 372 989,91

190 030 862,86
171 035 719,87
10 371 330,86
303 310,86
8 320 501,27
167 290 683,21
-

167 290 683,21
11 980
639,01

11 980 639,01

159 855 195,48
7 435 487,73

159 855 195,48
7 435 487,73
183 421 665,02
6 459 805,25
71 871 539,29
80 037 329,68

203

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

Rachunek zysków i strat - wariant
kalkulacyjny/ porównawczy
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

31.12.2011 dane
zatwierdzone

a

b

31.12.2011 dane
przekształcone

500 441,25
12 708 275,07
2 136 402,95
2 272 383,80
7 435 487,73
6 609 197,84

C. Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY
OPERACYJNE
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (C+D-E)
J. PRZYCHODY FINANSOWE
K. KOSZTY FINANSOWE w tym
odsetki dla jednostek powiązanych

12 065 537,93
328 646,44
5 127 693,65
6 609 197,84
919 419,29

12 065 537,93
328 646,44
5 127 693,65
6 609 197,84
919 419,29

1 069 178,15
6 459 438,98

1 069 178,15
6 459 438,98

56 934,37
3 164 037,27
-

56 934,37
3 164 037,27
522 485,78

L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (F+G-H)
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
(J.l.-J.ll.)
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (l±J)
O. PODATEK DOCHODOWY
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE
ZMNIEJSZENIE ZYSKU
R. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

3 352 336,08

3 352 336,08

-

-

3 352 336,08
790 954,00
-

3 352 336,08
790 954,00
-

2 561 382,08

2 561 382,08

522
485,78

2012 r.
dane zatwierdzone

2012 r.
dane po korekcie

c

A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

3 320 928,02
-

34 153,80

3 320 928,02
-

12 500 000,00

-

12 534 153,80

1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja, w tym:

4 727 493,56

4 727 493,56

2 533 229,58

2 533 229,58

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

-

7 942 358,89

-

7 942 358,89

7. Zmiana stanu rezerw

-

89 671,52

-

89 671,52

8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności

1 436 911,31
-

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej

9 639 026,93
-

1 436 911,31

9 176 679,53
-

12 500 000,00

1 239 908,39

-

9 176 679,53

-

2 860 973,07

-

1 239 908,39

77 803,15
3 286 774,22
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2012 r.
dane zatwierdzone
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:

c

2012 r.
dane po korekcie

5 034 618,30

5 034 618,30

4 793 489,99

4 793 489,99

241 128,31

241 128,31

241 128,31

241 128,31

4 309 670,07

4 309 670,07

146 661,94

146 661,94

4 163 008,13

4 163 008,13

724 948,23

724 948,23

a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki

16 300 871,03

28 800 871,03

210 000,00

210 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

12 500 000,00

12 500 000,00

12 500 000,00

90 871,03

90 871,03

17 251 704,47

17 251 704,47

10 612 209,78

10 612 209,78

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

3 740 427,41

3 740 427,41

8. Odsetki

2 899 067,28

2 899 067,28

II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

9. Inne wydatki finansowe
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2012 r.
dane zatwierdzone
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II1+/B.II1+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych

-

950 833,44

c
12 500 000,00

2012 r.
dane po korekcie
11 549 166,56

3 060 889,01

3 060 889,01

3 060 889,01

3 060 889,01

F. Środki pieniężne na początek okresu

5 749 483,14

5 749 483,14

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),
w tym:

8 810 372,15

8 810 372,15

23 165,63

23 165,63

- o ograniczonej możliwości dysponowania

DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w
stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych
tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
Nie dotyczy
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły
oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik
finansowy i rentowność.
Nie dotyczy
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości
kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz
wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać
również opis podejmowanych bądź planowanych przez emitenta/jednostki powiązane działań mających na
celu eliminację niepewności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności w niezmienionym dotychczas zakresie w dającej się przewidzieć
przyszłości.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres,
w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe/skonsolidowane
sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączeniu i zastosowanej
metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do
wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metod praw własności - informacja o skutkach,
jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz jak wpłynęłoby na wynik finansowy
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 22.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest
sprawozdanie
finansowe
objętej
skonsolidowanym
sprawozdaniem
finansowym
jednostki
podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu
aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między
dniem bilansowym jednostki podporządkowanej
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 22.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przepadku
dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku
odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia
Nie dotyczy.
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdanie
finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę
prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, raz z danymi uzasadniającymi
odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego
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publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz
przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na
podstawie odrębnych przepisów.
Według stanu na dzień sporządzenia prospektu nie występowały powiązania z innymi jednostkami (jednostką
dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi oraz jednostkami
znajdującymi się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnikami jednostki współzależnej – w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 43 uor).
DODATKOWA NOTA OBJAŚNIAJĄCA 24. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie
finansowe wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia
konsolidacją lub metodą praw własności, w podstawę prawną wraz z zdanymi uzasadniającymi wyłączenia,
podstawowe wskaźniki ekonomiczno- finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w
danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów
finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów
trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych
przepisów
Nie dotyczy.

XX.2 DANE FINANSOWE PRO – FORMA
Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro-forma z uwagi na brak takiej potrzeby i brak transakcji znacząco
zmieniających kształt sprawozdań finansowych. Emitent za wszystkie okresy sporządził wyłącznie ostateczne
informacje finansowe.

XX.3 SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Historyczne informacje finansowe za lata 2011-2013 zostały zamieszczone w punkcie XX.1. Części III Prospektu.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych została zamieszczona w
punkcie XX.4.1. Części III Prospektu.

XX.4 BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH
XX.4.1 Oświadczenie stwierdzające, że historyczne dane finansowe zostały zbadane przez
biegłego rewidenta
W punkcie XX.1 Części III Prospektu Emitent umieścił historyczne informacje finansowe za lata 2011-2013, w
niniejszym punkcie Emitent umieścił opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji
finansowych.
Opinia
niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych Spółki DEKPOL S.A.
sporządzonych za okresy kończące się odpowiednio 31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia
2011 roku.
Dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Akcjonariuszy spółki DEKPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie
Na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z
dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
informacji zawartych w Prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
Prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim
historycznych informacji finansowych Emitenta (zwanych dalej historycznymi informacjami finansowymi). Podstawą
sporządzenie historycznych informacji finansowych były następujące sprawozdania finansowe:


sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które zostało zbadane
przez „Biuro Usług Księgowych Finans-Buk Sp. z o.o.” nr KIBR 2225 o którym w dniu 28.04.2014 roku
wydano opinię bez zastrzeżeń; w imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadziła biegły rewident
Krystyna Ślusarska, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 9381;



sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które zostało zbadane
przez „Biuro Usług Księgowych Finans-Buk Sp. z o.o.” nr KIBR 2225 o którym w dniu 30.04.2013 roku
wydano opinię bez zastrzeżeń; w imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadziła biegły rewident
Krystyna Ślusarska, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 9381;



sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które zostało zbadane
przez „Biuro Usług Księgowych Finans-Buk Sp. z o.o.” nr KIBR 2225 o którym w dniu 31.03.2012 roku
wydano opinię bez zastrzeżeń; w imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadziła biegły rewident
Krystyna Ślusarska, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 9381;
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Opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone odpowiednio dnia 31
grudnia 2013, 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2011 roku, są dostępne na stronie Emitenta-www.dekpol.pl.
Za sporządzenie historycznych informacji finansowych oraz dokonanie przekształceń i dostosowanie tych
sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialny jest Zarząd Spółki DEKPOL S. A.
Historyczne sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku , od 1 stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zostały sporządzone na
podstawie ustawy z dnia 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.,) oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady
rachunkowości ( Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1743, z późn. zm.)
Naszym zadaniem było wyrażenie dla potrzeb prospektu opinii o rzetelności i prawidłowości historycznych danych
finansowych.
Badanie historycznych informacji finansowych za wyżej wymienione okresy przeprowadziliśmy, opierając się na
wcześniej wydanych i opublikowanych opiniach biegłego rewidenta oraz na samodzielnym badaniu.
Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. poz. Nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami) krajowych
standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie historycznych informacji finansowych zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o historycznych danych finansowych.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki)
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy- dowodów z
których wynikają liczby i informacje zawarte w historycznych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę
sytuacji Spółki DEKPOL S. A. przekazywanej przez historyczne dane finansowe.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane historyczne informacje finansowe zamieszczone w niniejszym dokumencie, obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
a) przedstawiają dla celów prospektu rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2013, 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2011 oraz wyniki
finansowe za lata obrotowe kończące się w tych datach,
b) zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie o
rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
c) są zgodne z wpływającymi na treść historycznych informacji finansowych przepisami prawa i postanowieniami
statutu DEKPOL S. A.,
d) zawierają zakres informacji zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w
sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości ( Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz.
1743, z późn. zm.)
W imieniu „Biura Usług Księgowych Finans-Buk Sp. z o.o.”
Wejherowo, ul. 12 Marca 165
Podmiot wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania pod pozycją 2225
Kluczowy Biegły Rewident:
Prezes Zarządu
Krystyna Ślusarska

Krystyna Ślusarska
..........................................

............................................

Nr 9381

Nr 9381
w imieniu
„Biura Usług Księgowych Finans- Buk” Sp. z o.o.
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XX.4.2 Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez
biegłych rewidentów
Inne informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym, poza historycznymi informacjami finansowymi za lata 20112013, nie podlegały badaniu lub przeglądowi przez Biegłych Rewidentów.

XX.4.3 W przypadku, gdy dane finansowe w Prospekcie nie pochodzą ze sprawozdań
finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta, należy podać źródło danych
oraz wskazać, że nie zostały one zbadane przez biegłego rewidenta
Śródroczne informacje finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi
porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku pochodzą ze sprawozdań finansowych
Emitenta – sprawozdań nie podlegających badaniu lub procedurom przeglądu przez Biegłego Rewidenta.

XX.5 DATA NAJNOWSZYCH DANYCH FINANSOWYCH
Najnowszymi danymi finansowymi Emitenta, zbadanymi przez Biegłego Rewidenta, są dane za rok kalendarzowy
2013 roku. Ponadto Emitent w Prospekcie emisyjnym zamieścił dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do
30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi, które to dane finansowe nie podlegały procedurom badania
lub przeglądu przez Biegłego Rewidenta.

XX.6 ŚRÓDROCZNE I INNE DANE FINANSOWE
WPROWADZENIE
1.

INFORMACJE OGÓLNE

Dekpol S.A., z siedzibą w Pinczynie przy ul. Gajowej 31, jest wpisana wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 505979. Spółka Emitenta została zarejestrowana w dniu 11
kwietnia 2014 roku.
Według statutu Spółki przedmiotem działalności Spółki jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, w
następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

PKD - 24.10.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD - 25.99.Z

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

PKD - 28.92.Z
PKD- 30.20.Z
PKD-41.1
PKD-41.2
PKD-42.1
PKD-42.2
PKD-42.9
PKD-43.1

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
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PKD-43.2
PKD-43.3
PKD-43.9
PKD-77.32.Z
PKD-47
PKD-46
PKD - 52.10.B
PKD - 55.10.Z
PKD-56.10.A
PKD-68.10.Z
PKD-68.20.Z
PKD-68.31.Z
PKD-68.32.Z
PKD-77.12.Z
PKD - 47.30.Z
PKD – 08.12.Z
PKD – 09.90.Z
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Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych,
gipsu, kredy i łupków
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
Produkcja zaprawy murarskiej
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD – 38.32.Z
PKD – 08.11.Z
PKD – 23.61.Z
PKD – 23.63.Z
PKD – 23.64.Z
PKD – 43.13.Z
PKD – 39.00.Z
PKD – 66.19.Z
PKD – 25.11.Z

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. WSKAZANIE OKRESÓW, ZA KTÓRE PREZENTOWANE SĄ ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE I
DANE PORÓWNYWALNE
Śródroczne Informacje Finansowe obejmują okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Dane porównywalne za okresy:
- dla bilansu 30.06.2013 oraz 31.12.2013 r.
- dla rachunku zysków i strat 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
- dla zestawienia zmian w kapitale własnym 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r oraz od 01.01.2013 do 31.12.2013.
- dla rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
4. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA
Zarząd
– Mariusz Grzegorz Tuchlin – Prezes Zarządu
– Krzysztof Andrzej Łukowski – Wiceprezes Zarządu
– Rafał Glaza – Członek Zarządu
– Adam Olżyński – Członek Zarządu
– Andrzej Maciej Kuchtyk – Członek Zarządu
– Rafał Szczepan Dietrich – Członek Zarządu.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, w osobach:
7. Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
8. Piotr Stobiecki – Członek Rady Nadzorczej
9. Jacek Grzywacz – Członek Rady Nadzorczej
10. Krzysztof Czerkas – Członek Rady Nadzorczej
11. Jacek Kędzierski - Członek Rady Nadzorczej
5. WSKAZANIE, CZY ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZAWIERAJĄ DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W
SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE
SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE.
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
6. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEJ,
ZNACZĄCYM INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym inwestorem wobec innych
podmiotów i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7.POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
Śródroczne informacje finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.
8. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Śródroczne informacje finansowe Spółki zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli od 30 czerwca 2014 roku.
Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania śródrocznych informacji finansowych istnienia faktów i okoliczności,
które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12
miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia
przez nią dotychczasowej działalności.
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9. INFORMACJE O KOREKTACH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB DANYCH PORÓWNYWALNYCH
WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O
SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
W przedstawionych śródrocznych informacjach finansowych nie dokonano korekty. Śródroczne informacje finansowe
nie podlegały badaniu.
10. FORMAT I PODSTAWA SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH
Śródroczne informacje finansowe za okres od 1.01.2014 do 30.06.2014 zostały sporządzone w oparciu o zasady
rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr
76, poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami) na potrzeby prospektu emisyjnego, zgodnie z wymogami punktu 20.6.2
Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującym Dyrektywę
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie informacji zawartych w Prospektach emisyjnych
oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich Prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam
(Dz.Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami).
Zakres śródrocznych informacji finansowych odpowiada półrocznemu skróconemu sprawozdaniu finansowemu,
sporządzonemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa będącego państwem członkowskim (tekst jednolity
Dz. U. z 2014, poz. 133).
Wszystkie kwoty wykazane w niniejszych śródrocznych informacjach finansowych wykazane są w PLN, chyba że
zaznaczono inaczej.
11. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
W okresie obejmującym niniejsze śródroczne informacje finansowe nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki)
rachunkowości. Informacja o stosowanych zasadach rachunkowości została ujęta w historycznych informacjach
finansowych za lata 2011-2013, załączonych w Prospekcie Emisyjnym.
Śródroczne informacje finansowe za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. oraz porównywalne dane finansowe
zostały zaprezentowane w sposób zapewniający ich porównywalność poprzez zastosowanie jednolitych zasad
rachunkowości we wszystkich okresach sprawozdawczych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przy
sporządzaniu historycznych informacji finansowych za lata 2011-2013.
Informacje finansowe za okresy porównywalne nie podlegały przekształceniom.
12.ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO
W okresie objętym półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania
średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się
następująco:

Rok obrotowy

Średni kurs

Minimalny kurs

Maksymalny kurs

Kurs na ostatni

w okresie *

w okresie

w okresie

dzień okresu

30.06.2014

4,1784

4,0998

4,2375

4,1609

31.12.2013

4,2110

4,0671

4,3432

4,1472

30.06.2013

4,1683

4,0465

4,3432

4,3292

*) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
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13. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA PRZELICZONE NA EURO
30.06.2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowiązania razem
w tym zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji /udziałów w sztukach
Wartość księgowa na akcję /udział
(PLN/EUR)
Zysk
(strata)
netto
na
akcję
zwykłą/udział (PLN/EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych

PLN

31.12.2013
EUR

PLN

PLN

EUR

97 764 728,64

23 397 647,10

194 506 712,76

46 190 147,89

56 752 327,04

13 615 221,32

7 183 728,37
5 836 220,74
4 758 573,74
182 287 203,07
115 364 088,77
66 918 663,56
62 271 602,79
6 410 000,00
6 410 000

1 719 253,39
1 396 759,70
1 138 850,69
43 809 561,17
27 725 753,75
16 082 737,76
14 965 897,47
1 540 532,10
6 410 000

25 022 114,41
21 586 954,08
17 788 296,08
172 253 277,31
108 606 430,74
77 351 331,47
57 513 029,05
6 410 000,00
6 410

5 942 083,69
5 126 324,88
4 224 245,09
41 534 837,31
26 187 893,21
18 651 459,17
13 867 917,88
1 545 621,14
6 410

4 791 472,75
3 258 572,62
2 596 564,62
144 740 474,41
101 751 715,13
61 729 477,31
42 321 297,59
6 410 000,00
6 410

1 149 502,85
781 750,98
622 931,32
33 433 538,39
23 503 583,83
14 258 864,76
9 775 777,88
1 480 643,07
6 410

9,71

2,33

8 972,39

2 163,48

6 602,39

1 525,08

0,74

0,18

2 775,09

669,15

405,08

93,57

15 272 426,23

3 626 793,22

-

7 995 699,92

-

1 918 216,04

12 501 768,84

- 2 968 836,11

-

3 637 766,91 -

872 721,95

1 291 314,80

3 935 281,07

934 524,12

1 768 694,10

6 705 938,46

1 592 481,23

-

7 592 585,81

-

1 817 103,63

-

5 193 355,38

-

1 242 905,27

5 395 629,77
-

30.06.2013
EUR

7 390 311,42

-

-

10 172 102,21
-

1 461 364,62 -

2 440 347,91
350 590,08

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym .
Pinczyn, dnia 18.09.2014 r.
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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Bilans
Nota
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w
tym:
- wartość firmy
2.
Wartość
firmy
jednostek
podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w
tym:
udziały
lub
akcje
w
jednostkach
podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
udziały
lub
akcje
w
jednostkach zależnych i współzależnych
nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6.
Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1.
Krótkoterminowe
aktywa
finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4.
Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem

30.06.2014

1

2

3
4

5

31.12.2013 r.

30.06.2013

50 101 557,63

46 378 071,11

41 079 269,50

488 625,78

599 436,41

293 961,38

167 977,94

230 969,66

293 393,09

-

-

-

14 943 603,15
4 439 198,87

10 423 309,63
2 190 939,32

11 375 194,47
525 694,34

4 439 198,87
29 696 280,90
29 696 280,90

2 190 939,32
29 696 280,90
29 696 280,90

525 694,34
24 410 652,90
24 410 652,90

533 848,93

3 468 104,85

4 473 766,41

353 578,00

614 855,00

244 105,00

180 270,93
132 185 645,44
75 533 498,14
47 316 092,76
47 316 092,76
8 125 999,19

2 853 249,85
125 875 206,20
66 008 773,17
43 592 592,58
846 243,54
42 746 349,04
15 516 310,61

4 229 661,41
103 661 204,91
61 444 514,97
41 026 337,23
41 026 337,23
746 570,51

8 125 999,19

15 516 310,61

746 570,51

-

-

-

8 125 999,19

15 516 310,61

746 570,51

1 210 055,35

757 529,84

443 782,20

182 287 203,07

172 253 277,31

144 740 474,41

Pinczyn, dnia 18.09.2014 r.
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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Bilans
Nota
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość
ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
1.2.
Rezerwa
na
świadczenia
emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem

30.06.2014

6

7

8

9

Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
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31.12.2013

30.06.2013

62 271 602,79
6 410 000,00

57 513 029,05
6 410 000,00

42 321 297,59
6 410 000,00

51 103 029,05

33 314 732,97

33 314 732,97

4 758 573,74

17 788 296,08

2 596 564,62

120 015 600,28

114 740 248,26

102 419 176,82

50 595,70

105 965,70

297 635,59

18 404,00

55 204,00

271 325,00

31 015,34

31 015,34

26 310,59

30 329,10
686,24
1 176,36

30 329,10
686,24
19 746,36

25 661,81
648,78
-

1 176,36
48 445 425,21
6 530 000,00
41 915 425,21
66 918 663,56

19 746,36
31 255 099,27
6 530 000,00
24 725 099,27
77 351 331,47

40 022 237,82
6 530 000,00
33 492 237,82
61 729 477,31

66 866 452,61
52 210,95
4 600 915,81

77 348 664,86
2 666,61
6 027 851,82

61 706 310,70
23 166,61
369 826,10

4 600 915,81
4 600 915,81
182 287 203,07

6 027 851,82
1 346 581,65
4 681 270,17
172 253 277,31

369 826,10
369 826,10
144 740 474,41

62 271 602,79
6 410 000
9,71
6 410 000
9,71

57 513 29,05
6410
8 972,39
6410
8 972,39

42 321 297,59
6410
6 602,39
6410
6 602,39
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Pozycje pozabilansowe
30.06.2014
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z
tytułu)
—
otrzymanych
gwarancji
i
poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z
tytułu)
—
otrzymanych
gwarancji
i
poręczeń
Razem
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
(z tytułu)
—
udzielonych
gwarancji
i
poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek
(z tytułu)
— poręczenie kredytu na
zlecenie spółki
— gwarancje celne
— pozostałe gwarancje
— akredytywy
3. Inne
Razem

31.12.2013

30.06.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 734 483,51

14 853 967,46

6 866 292,27

-

-

-

19 734 483,51

14 853 967,46

6 866 292,27

19 734 483,51

14 853 967,46

6 866 292,27

19 734 483,51

14 853 967,46

6 866 292,27

Pinczyn, dnia 18.09.2014 r.
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
RZiS

Nota

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, w tym:
— od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów, w tym:
— od jednostek powiązanych
1.
Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów
2.
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (111)

10

11

IV. Koszty sprzedaży

11

V. Koszty ogólnego zarządu

11

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne

30.06.2014

30.06.2013

97 764
728,64
91 568
912,69
6 195
815,95
86 856
658,09
80 919
423,26
5 937
234,83
10 908
070,55
1 819
141,68
2 062
203,30
7 026
725,57
367
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56 752 327,04
50 714 155,37
6 038 171,67
49 124 082,80
43 670 561,38
5 453 521,42
7 628 244,24
1 483 437,34
2 284 768,36
3 860 038,54
1 027 359,13

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

RZiS

Nota

30.06.2014

30.06.2013

844,40
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych

-

2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne

12

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

13

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2.
Aktualizacja
wartości
aktywów
niefinansowych

-

3. Inne koszty operacyjne
IX.
Zysk
(strata)
z
operacyjnej (VI+VII-VIII)

80
354,36
287
490,04
210
841,60
10
075,18

działalności

X. Przychody finansowe

144 355,00
883 004,13
95 924,92

-

200
766,42
7 183
728,37
327
343,95

4 791 472,75

327
343,95

61 801,62

95 924,92

61 801,62

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
— od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
— od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
1 674
851,58
1 646
245,02
204
808,48

XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
— dla jednostek powiązanych

1 594 701,75
1 583 571,77
226 671,51

2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
28
606,56
5 836
220,74

4. Inne
XII.
Zysk
(strata)
z
działalności
gospodarczej (IX+X-Xl+/-X11)
XIII. Wynik zdarzeń
(XIII.1. - XIII.2.)

11 129,98
3 258 572,62

nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk
XV+XVI)

(strata)

brutto

(XIII+/-XIV-

XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca

14

5 836
220,74

3 258 572,62

1 077 647,00

662 008,00

853 170,00

670 109,00

224
477,00

b) część odroczona

8 101,00

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
XVII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/XX+/-XXI)

4 758 573,74
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Zysk (strata) netto (zannualizowany)

4 758 573,74

2 596 564,62

6 410 000

6 410

0,74

405,08

6 410 000

6 410

0,74

405,08

Średnia ważona liczba udziałów/akcji
Zysk (strata) na jeden udział (w zł)
Średnia
ważona
rozwodniona
liczba
udziałów/akcji
Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział
(w zł)/jedna akcję (w zł)
Pinczyn, dnia 18.09.2014 r.
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale własnym
30.06.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu
(BO),
po
uzgodnieniu
do
danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
— emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał
zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)

30.06.2013

39 724 732,97

39 724 732,97

-

-

-

-

-

-

57 513 029,05

39 724 732,97

39 724 732,97

6 200 000,00

6 410 000,00

6 410 000,00

33 314 732,97

-

-

6 410 000,00

29 993 804,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 314 732,97
17 788 296,08
17 788 296,08

29 993 804,95
3 320 928,02
3 320 928,02

29 993 804,95
3 320 928,02
3 320 928,02

17 788 296,08
51 103 029,05

3 320 928,02
33 314 732,97

3 320 928,02
33 314 732,97

-

-

-

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec
okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
— emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
— z podziału zysku (ustawowo)
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek
okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)

31.12.2013

57 513 029,05

-
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30.06.2014
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek
okresu
6.1.
Zmiany
pozostałych
kapitałów
rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na
koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek
okresu,
po
uzgodnieniu
do
danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
— podziału zysku
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych

30.06.2013
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 788 296,08

3 320 928,02

3 320 928,02

17 788 296,08

3 320 928,02

3 320 928,02

-

-

-

-

-

-

17 788 296,08

3 320 928,02

3 320 928,02

17 788 296,08
17 788 296,08
-

3 320 928,02
3 320 928,02
-

3 320 928,02
3 320 928,02
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 758 573,74
4 758 573,74
62 271 602,79

17 788 296,08
17 788 296,08
57 513 029,05

2 596 564,62
2 596 564,62
42 321 297,59

62 271 602,79

57 513 029,05

42 321 297,59

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek
okresu,
po
uzgodnieniu
do
danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)

31.12.2013
-

Pinczyn, dnia 18.09.2014 r.
Główny Księgowy
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
30.06.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów

-

30.06.2013

4 758 573,74
12 351 159,55
-

-

2 596 564,62
10 592 264,54
-

-

-

-

1 436 048,95
1 286 933,36
10 075,18
216 070,89
9 524 724,97

1 352 200,69
1 119 324,48
144 355,00
114 072,52
11 591 978,31

9. Zmiana stanu należności

-

6 261 809,73

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów

-

136 276,07

-

2 145 723,65

1 054 794,40
129,78

-

-

1 341 657,93
-

-

7 592 585,81

-

7 995 699,92

11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2.
Kredyty i pożyczki

-
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-

2 273 997,70

1 255 658,69

403 784,55

301 346,45

341 982,93

-

-

327 343,95

327 343,95

61 801,62
61 801,62

626 968,29
6 449 014,07

4 041 551,46

3 246 809,23

853 198,84

-

2 715 064,00

-

-

-

-

3 202 204,84

473 288,62

5 193 355,38

-

3 637 766,91

22 203 858,94

4 000 000,00

-

-

2 203 858,94

4 000 000,00
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30.06.2014
3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.

Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

30.06.2013

20 000 000,00

-

-

-

16 808 229,17

-

6 172 102,21

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

-

-

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-

-

-

-

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

2 234 589,39
12 500 000,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II1+/B.II1+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

-

4 202 878,71
-

-

-

454 820,76

-

849 899,02

1 618 819,02
-

-

1 119 324,48
-

5 395 629,77

10 172 102,21

-

7 390 311,42

-

1 461 364,62

-

7 390 311,42

-

1 461 364,62

-

-

15 516 310,61

2 207 935,13

8 125 999,19

746 570,51

52 210,95

23 165,63
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTA 1. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)
ZA OKRES 01.01-30.06.2014
Wyszczególnienie
a) wartość brutto środków trwałych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
— zakup

Grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego)

budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne
i maszyny

Środki transportu

220 990,00

5 422 213,22

7 212 921,68

4 722 901,87

1 191 309,07

18 770 335,84

-

4 513,35

864 710,24

983 365,47

452 075,28

2 304 664,34

-

4 513,35

864 710,24

983 365,47

452 075,28

2 304 664,34

— korekta wartości pocz.

-

-

— leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

— sprzedaż
— likwidacja
— zakończenie umów leasingowych
d) wartość brutto środków trwałych na
koniec okresu
e)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

3 405,00

5 534,90

85 073,29

26 705,54

1 403 001,37

158 878,97

2 500,00

1 685 099,07
8 939,90

2 500,00

114 278,83
1 561 880,34

6 586 152,26

5 515 147,93

1 640 884,35

19 389 901,11

-

665 486,27

4 728 487,72

2 917 917,78

899 278,50

9 211 170,27

-

78 279,48

798 854,04

389 540,64

65 036,81

583 807,98

580 660,05

67 536,81

-

78 279,48
-

— korekta

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na
koniec okresu

191 119,41

5 426 726,57

— likwidacja
— zakończenie umów leasingowych
g)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu

1 491 479,66

-

220 990,00

— amortyzacja planowa
— sprzedaż

Środki trwałe razem

Inne środki trwałe

-

3 405,00

-

5 534,90

-

66 656,41

-

26 705,54

-

-

1 310 284,32

-

-

8 939,90

2 500,00

-

95 861,95

-

- 1 312 600,61

265 997,11

-

158 878,97

-

1 471 479,58

-

743 765,75

3 929 633,68

3 307 458,42

964 315,31

8 945 173,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220 990,00

4 682 960,82

2 656 518,58

2 207 689,51

676 569,04

10 444 727,95
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ZA OKRES 01.01.-31.12.2013
Wyszczególnienie
a) wartość brutto środków trwałych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
— zakup

Grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego)

budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne
i maszyny

Środki transportu

180 220,00

5 285 631,39

7 568 807,09

7 565 372,65

1 129 617,75

21 729 648,88

40 770,00

140 406,83

364 584,56

733 131,24

74 991,32

1 353 883,95

40 770,00

140 406,83

357 792,24

621 581,24

74 991,32

1 235 541,63

— korekta wartości pocz.

6 792,32

6 792,32

— leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)

111 550,00
-

3 825,00

— sprzedaż
— likwidacja

3 825,00

— zakończenie umów leasingowych
d) wartość brutto środków trwałych na
koniec okresu
e)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)

7 976,42

220 000,00

2 903 957,17

1 104 191,57
13 300,00

85 048,25
3 123 957,17

1 191 309,07

18 770 335,84

-

517 404,76

3 846 086,05

5 085 306,56

786 689,37

10 235 486,74

-

148 081,51

882 401,67

2 167 388,78

112 589,13

148 671,29

1 359 848,69

1 134 529,59

125 357,17

-

589,78

-

201 601,79
56 863,94

-

-

389 984,78
7 976,42

-

12 768,04

-

1 024 316,47
2 768 406,74
-

1 018,71
-

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu

-

j) wartość netto środków trwałych na
koniec okresu

663 668,43

59 946,83

4 313 196,99

4 722 901,87

-

na koniec okresu

440 523,14

13 300,00

7 212 921,68

g)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

3 575 602,02

5 422 213,22

— korekta
— zakończenie umów leasingowych

720 469,97

111 550,00

220 990,00

— amortyzacja planowa
— sprzedaż
— likwidacja

Środki trwałe razem

Inne środki trwałe

665 486,27

220 000,00
4 728 487,72
-

-

-

-

-

220 990,00

4 756 726,95

2 484 433,96

222

591 586,57
78 198,18
1 018,71

-

2 903 957,17
2 917 917,78

1 804 984,09

899 278,50
-

3 123 957,17
9 211 170,27

-

-

-

292 030,57

9 559 165,57
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ZA OKRES 01.01-30.06.2013
Wyszczególnienie
a) wartość brutto środków trwałych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
— zakup
— korekta wartości pocz.
— leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)

Grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego)

budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

5 285 631,39

7 568 807,09

7 565 372,65

1 129 617,75

21 729 648,88

40 770,00
40 770,00

140 406,83
140 406,83

44 859,19
44 859,19
-

272 479,28
272 479,28

991,06
991,06

499 506,36
499 506,36
-

-

-

99 531,51

2 892 308,69

-

2 991 840,20

96 782,26

397 821,66

2 749,25

-

-

2 494 487,03

-

— likwidacja

-

— zakończenie umów leasingowych

— sprzedaż

494 603,92
-

2 749,25
2 494 487,03

220 990,00

5 426 038,22

7 514 134,77

4 945 543,24

1 130 608,81

19 237 315,04

-

517 404,76

3 846 086,05

5 085 306,56

786 689,37

10 235 486,74

-

73 616,30
73 616,30

567 050,45
655 195,90

-

2 099 079,94
606 986,88

56 651,98
56 651,98

-

1 401 761,21
1 392 451,06

-

85 396,20

-

211 579,79

-

-

296 975,99

-

2 749,25

-

-

-

2 749,25

-

2 494 487,03

-

— likwidacja

-

— korekta
— zakończenie umów leasingowych
g)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na
koniec okresu

Środki trwałe razem

Inne środki trwałe

180 220,00

— sprzedaż

d) wartość brutto środków trwałych na
koniec okresu
e)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
— amortyzacja planowa

Urządzenia techniczne
i maszyny

-

-

-

2 494 487,03

-

591 021,06

4 413 136,50

2 986 226,62

843 341,35

8 833 725,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220 990,00

4 835 017,16

3 100 998,27

1 959 316,62

287 267,46

10 403 589,51

Na dzień 30.06.2014 wartość środków trwałych w budowie wynosiła 1 296 440,25 zł, wartość zaliczek na środki trwałe w budowie wynosiła 3 202 434,95 zł. Na dzień
31.12.2013 wartość środków trwałych w budowie wynosiła 161 122,18 zł, wartość zaliczek na środki trwałe w budowie wynosiła 703 021,88 zł. Natomiast na dzień 30.06.2013
wartość środków trwałych w budowie wynosiła 281 885,45 zł, wartość zaliczek na środki trwałe w budowie wynosiła 689 719,51zł.
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NOTA 2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny

30.06.2014

31.12.2013

30.06.2013

614 855,00

244 105,00

244 105,00

614 855,00
-

244 105,00
-

244 105,00
-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy

-

-

-

2. Zwiększenia

-

588 010,00

-

-

588 010,00

-

-

50 277,00
270 563,00

-

—niezakończone umowy długoterminowe

-

258 698,00

-

—koszty roku poprzedniego

-

5 893,00

-

— wycena bilansowa zobowiązań i należności

-

2 579,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261 277,00

217 260,00

-

261 277,00

217 260,00

-

-

46 350,00

-

-

165 911,00

-

a)
odniesione na wynik finansowy okresu w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
— wynagrodzenia i narzuty
— odpis aktualizujący należności

b)
odniesione na wynik finansowy okresu w
związku ze stratą podatkową (z tytułu)
—strata podatkowa
c)
odniesione na kapitał własny w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d)
odniesione na kapitał własny w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
e)
odniesionych na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
— wynagrodzenia i narzuty
— odpis aktualizujący należności
—koszty roku poprzedniego
—niezakończone umowy długoterminowe
— wycena bilansowa zobowiązań i należności
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
podatkową (z tytułu)
e) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość
firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
(z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość
firmy
Zwiększenia z tytułu:
— powstania różnic przejściowych
Zmniejszenia z tytułu:
— odwrócenia się różnic przejściowych
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-

4 999,00

-

258 698,00
2 579,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353 578,00

614 855,00

244 105,00

353 578,00

614 855,00

244 105,00

-

-

-

-

-

-

-

588 010,00
588 010,00

-

261 277,00

217 260,00

-

261 277,00

217 260,00

-
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NOTA 3. Zapasy
ZAPASY

30.06.2014

a) materiały

31.12.2013

30.06.2013

6 957 988,85

6 036 155,54

4 588 974,66

56 524 026,46

49 989 321,52

47 100 880,31

c) produkty gotowe

2 114 295,08

1 198 222,90

808 725,38

d) towary

5 612 627,59

7 783 130,18

7 490 117,71

b) półprodukty i produkty w toku

e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

4 324 560,16

1 001 943,03

1 455 816,91

75 533 498,14

66 008 773,17

61 444 514,97

NOTA 4.
4.1. Należności krótkoterminowe
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a)

30.06.2014

od jednostek powiązanych

31.12.2013

30.06.2013

-

846 243,54

-

-

846 243,54

-

należności od pozostałych jednostek

47 316 092,76

42 746 349,04

41 026 337,23

— z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty

44 536 746,10

40 121 339,53

32 323 735,17

— do 12 miesięcy

44 536 746,10

40 121 339,53

32 323 735,17

-

901 580,00

2 756 934,00

— z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
— do 12 miesięcy
— powyżej 12 miesięcy
— dochodzone na drodze sądowej
— inne
b)

— powyżej 12 miesięcy
— z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
— dochodzone na drodze sądowej
— inne
Należności krótkoterminowe netto, razem
c)

2 779 346,66

1 723 429,51

5 945 668,06

47 316 092,76

43 592 592,58

41 026 337,23

odpisy aktualizujące wartość należności

2 068 712,15

2 068 712,15

2 335 609,57

Należności krótkoterminowe brutto, razem

49 384 804,91

45 661 304,73

43 361 946,80

4.2. Należności krótkoterminowe brutto –struktura walutowa
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

30.06.2014

30.06.2013

47 967 138,22

44 896 834,27

42 546 033,27

1 417 666,69

764 470,46

815 913,53

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na
zł)
b1. jednostka / waluta

EUR

zł

EUR

1 310 690,46

b2. jednostka / waluta

GBP

zł

EUR

764 470,46
GBP

815 913,53
GBP

106 976,23

-

-

-

-

-

49 384 804,91

45 661 304,73

43 361 946,80

Pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe brutto, razem

31.12.2013
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NOTA 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
w tym:
— rozliczane w czasie koszty opłaty adm. i
manipulacyjna z tytułu leasingu operacyjnego

30.06.2014

— rozliczane w czasie koszty abonamentu
— ubezpieczenia

31.12.2013

1 210 055,35

757 529,84

443 782,20

26 491,96

26 491,96

26 491,96

4 969,62

12 303,09

5 953,13

514 300,90

677 597,64

188 373,00

2 222,41

-

— prenumerata
— opłata drogowa
— rozliczane w czasie koszty ofert publ.
— część odsetkowa z tyt. leasingu finansowego
— rozliczane w czasie koszty emisji akcji

4 896,14

2 060,30

3 818,39

24 510,00

-

-

4 886,73

9 428,44

27 160,72

630 000,00

27 426,00

191 985,00

-

-

1 210 055,35

757 529,84

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe
razem

rozliczenia

międzyokresowe,

30.06.2013

443 782,20

NOTA 6.
6.1. Kapitał zakładowy (struktura)
Na dzień 30.06.2014
wartość
nominalna seria/
rodzaj akcji
jednej akcji emisja
w zł
1 zł

A

1 zł

A

zwykłe na
okaziciela
zwykłe na
okaziciela

wartość
rodzaj
rodzaj
serii/emisji
prawo do
uprzywilejowania ograniczenia wg wartości
dywidendy
akcji
praw do akcji nominalnej w
zł
zgodnie z
brak
brak
1 000,00
ksh
zgodnie z
brak
brak
6 409,00
ksh

liczba akcji

1 000
6 409 000

Na dzień 31.12.2013
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Wartość
Liczba
nominalna
udziałów
jednego udziału

Wartość
udziałów

Sposób
pokrycia

wg

kapitału

wartości
nominalnej
1000

6 195

6 195 000,00

aport w postaci
przedsiębiorstwa

1000

215

215 000,00

gotówka

Liczba udziałów, razem

6 410

Kapitał zakładowy, razem

6 410 000,00

Wartość nominalna jednego udziału = 1000,00 zł
Wszystkie udziały są równe i niepodzielne bez uprzywilejowania.
Struktura kapitału zakładowego na 30.06.2013 była zgodna ze strukturą na dzień 31.12.2013 r.
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6.2. Struktura akcjonariatu
Na dzień 30.06.2014
Akcjonariusz
Mariusz Tuchlin
Daniel Tuchlin
RAZEM

Akcje

Liczba akcji

Seria A
Seria A

6.409.000
1.000
6.410.000

Udział w
Liczba głosów
kapitale (%)
99,98%
6.409.000
0,02%
1.000
100,00%
6.410.000

Udział w
głosach (%)
99,98%
0,02%
100,00%

NOTA 7. Zmiana stanu rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
7.1. Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
30.06.2014
a) stan na początek okresu

31.12.2013

30.06.2013

30 329,10

25 661,81

25 661,81

b) zwiększenia ( z tytułu)

-

4 667,29

-

c) wykorzystanie ( z tytułu)

-

-

-

d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

-

-

-

30 329,10

30 329,10

25 661,81

7.2. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
30.06.2014
a) stan na początek okresu

31.12.2013

30.06.2013

686,24

648,78

648,78

-

37,46

-

686,24

686,24

648,78

b) zwiększenia ( z tytułu)
c) wykorzystanie ( z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

7.3. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
30.06.2014
a) stan na początek okresu

31.12.2013

30.06.2013

19 746,36

16 300,00

16 300,00

b) zwiększenia ( z tytułu)

-

16 300,00

-

- rezerwa na usunięcie szkody powypadkowej

-

3 446,36

c) wykorzystanie ( z tytułu)

18 570,00

16 300,00

16 300,00

- usługa badania sprawozdania fin.

16 300,00

16 300,00

16 300,00

-

-

- usługa szkody powypadkowej

2 270,00

d) rozwiązanie (z tytułu)

-

- rezerwa na badanie sprawozdania fin.
e) stan na koniec okresu

-

-

1 176,36

19 746,36

-

7.4. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
30.06.2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na początku okresu,
w tym:
a)

odniesionej na wynik finansowy

b)

odniesionej na kapitał własny

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy
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31.12.2013

30.06.2013

55 204,00

279 426,00

279 426,00

55 204,00

279 426,00

279 426,00
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30.06.2014
2. Zwiększenia
a)
odniesione na wynik finansowy okresu
z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

31.12.2013

30.06.2013

-

37 060,00

-

-

37 060,00

-

wycena bilansowa kredytu

-

-

-

opłaty leasingowe

-

-

-

odsetki naliczone

-

260,00

-

wycena kosztów emisji obligacji

-

31 266,00

-

-

2 848,00

-

-

2 686,00

-

-

-

-

-

-

36 800,00

261 282,00

8 101,00

36 800,00

261 282,00

8 101,00

201 049,00

929,00

16 432,00

-

152,00

-

wycena niezakończonych umów
długoterminowych
wycena bilansowa śr pieniężnych
b)
odniesione na kapitał własny w związku
z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c)
odniesiony na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a)
odniesione na wynik finansowy okresu
w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
(z tytułu)
wycena bilansowa kredytu
opłaty leasingowe
odsetki naliczone
wycena
niezakończonych
długoterminowych

umów

2 848,00

wycena bilansowa śr pieniężnych
wycena kosztów emisji obligacji
b)
odniesione na kapitał własny w związku
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c)
odniesiony na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na koniec okresu,
razem
a)

odniesionej na wynik finansowy

b)

odniesionej na kapitał własny

-

2 686,00

7 172,00

7 172,00

31 266,00

36 477,00

-

-

-

-

-

-

-

18 404,00

55 204,00

271 325,00

18 404,00

55 204,00

271 325,00

-

-

-

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną
wartość firmy
d) rozwiązanie rezerwy wskutek braku jej
możliwości wykorzystania

-

Zwiększenia z tytułu:
— powstania różnic przejściowych
Zmniejszenia z tytułu:
— odwrócenia się różnic przejściowych
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-

37 060,00

-

-

37 060,00

-

36 800,00

261 282,00

8 101,00

36 800,00

261 282,00

8 101,00
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NOTA 8.
8.1. Zobowiązania długoterminowe
30.06.2014

31.12.2013

30.06.2013

a)

wobec jednostek zależnych

-

-

-

b)

wobec jednostek współzależnych

-

-

-

c)

wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

-

d)

wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e)

wobec jednostki dominującej

-

-

-

f)

wobec pozostałych jednostek

41 915 425,21

24 725 099,27

33 492 237,82

18 509 228,45

22 054 285,45

17 926 298,23

20 000 000,00

-

12 500 000,00

3 406 196,76

2 670 813,82

3 065 939,59

-

36 990,55

-

22 246,03

22 246,03

526 480,90

3 383 950,73

2 611 577,24

2 539 458,69

6 530 000,00

6 530 000,00

6 530 000,00

6 530 000,00

6 530 000,00

6 530 000,00

48 445 425,21

31 255 099,27

40 022 237,82

— kredyty i pożyczki
— z tytułu emisji
wartościowych

dłużnych

papierów

— inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu fin.
umowy leasingu oper.
kaucje gwarancyjne
g)

wobec jednostek powiązanych

— kredyty i pożyczki
Zobowiązania długoterminowe, razem

8.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
30.06.2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat

30.06.2013

24 117 797,50

31 704 577,82

6 856 555,08

7 128 241,77

8 308 600,00

19 641,62

9 060,00

9 060,00

48 445 425,21

31 255 099,27

40 022 237,82

c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe razem

31.12.2013

41 569 228,51
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8.3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 30.06.2014
Nazwa (firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

Siedziba

Kwota kredytu
pożyczki
według
umowy
Waluta PLN

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

3 000 000,00 zł, kredyt
w rachunku bieżącym,
umowa I PCK/5/2011

-

31.01.2015

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

15 000 000,00 zł, kredyt
obrotowy, umowa nr I
PCK/7/2011

-

31.01.2015

Bank Spółdzielczy

Skórcz

6 600 000,00 zł, umowa
nr Z/168/2007

Skórcz

4 800 000,00 zł, umowa
nr Z/619/2007

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Skórcz

10 000 000,00 zł,
umowa nr Z/50/Dz/2011

Kwota kredytu/
pożyczki
pozostała
do spłaty
Waluta PLN

1 283 100,00

918 367,61

10 000 000,00
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Termin spłaty

Zabezpieczenia

hipoteka osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) hipoteka umowna do
kwoty 4 000 000,00 zł na nieruchomościach położonych w
Pinczynie KW GD1A/00008779/4 i GD1A/00061343/8,
poręczenie do kwoty 4 500 000,00 zł udzielone przez Mariusza
Tuchlina
hipoteka umowna do kwoty 2 700 000,00 zł na nieruchomości
należącej do Mariusza Tuchlina położonej w Pinczynie KW
GD1A/00015721/5, hipoteka na nieruchomości należącej do
Mariusza Tuchlina położonej w Rokocinie KW
GD1A/00013763/7, hipoteka umowna łączna do kwoty 5 500
000,00 zł na nieruchomościach należących do DEKPOL
położonych w Rokitkach KW GD1T/00049849/3 i
GD1T/00050468/8, cesje z kontraktów w kwocie nie mniejszej
niż 30 000 000,00 zł, poręczenie do kwoty kredytu 15 000 000,00
zł udzielone przez Mariusza Tuchlina

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 6 600 000,00 zł i hipoteka kaucyjna do
kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku
ul. Toruńska należącej do DEKPOL KW GD1G/00047844/2

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 4 800 000,00 zł, hipoteka kaucyjna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku
przy ul. Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00075626/3

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości położonej
w Gdańsku przy ul. Toruńskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00047844/2, hipoteka do kwoty 10 000 000,00 zł
położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do DEKPOL
KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3 000 000,00
zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej
należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
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GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Kiełbasinie
należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2

Skórcz

10 000 000,00 zł
umowa nr Z/51/Dz/2011

Bank Spółdzielczy

Skórcz

3 000 000,00 zł, umowa
nr Z/38/Dz/2013

Mariusz Tuchlin

Pinczyn

6 530 000,00 zł, umowa
pożyczki z dnia
09.11.2009

Bank Spółdzielczy

Razem

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości położonej
w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00075626/3, hipoteka do kwoty 10 000 000,00 zł
położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do DEKPOL
KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3 000 000,00
zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej
należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Kiełbasinie
należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2, zastaw rejestrowy na
środkach trwałych (komora śrutownicza SCITEEX BLASTLUX,
przecinarka do ciecia plazmowego ECKERT) do łącznej wartości
800 000,00 zł.

1 750 000,00

30.04.2018

hipoteka do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Pinczynie należącej do DEKPOL KW GD1A/00038351/7,
hipoteka do kwoty 1 500 000,00 położonej w Gdańsku Morenie
należącej do DEKPOL KW GD1G/00227145/8

6 530 000,00

31.12.2018

brak

4 557 760,84

25 039 228,45

231

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31.12.2013
Nazwa (firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

Siedziba

Kwota kredytu
pożyczki
według
umowy

Kwota kredytu/
pożyczki
pozostała
do spłaty

Waluta PLN

Waluta PLN

Zabezpieczenia
Termin spłaty

3 000 000 zł
Bank Pekao S.A.

Gdańsk

30.05.2014

kredyt w rach. bieżącym -

hipoteka osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) , hipoteka umowna do
kwoty 4 000,00 tys. zł na nieruch. poł. w Pinczynie
KW
GD1A/00008779/4 i GD1A/00061343/8

Um. nr IPCK/5/2011
15 000 000 zł
Bank Pekao S.A.

Gdańsk

30.06.2014

Um. Nr 1PCK/7/2011

Skórcz

na

nieruch

KW

GD1T/00049849/3,

Rokitki, Tczew
hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruch. KW GD1G/0047844/2 ,
Gdańsk ul. Toruńska

6 600 000 zł
Bank Spółdzielczy

hipoteka umowna
GD1T/00050468/8
5 500,00 tys. zł

1 649 700,00

31.03.2017

Um. nr Z/168/2007

9 600,00 tys. zł
hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruch. KW GD1G/00075626/3 ,
Gdańsk ul. Potęgowska

Bank Spółdzielczy

Skórcz

4 800 000 zł

1 302 894,75

19.12.2017
6 800,00 tys. zł

Um. nr Z/619/2007
10 000 000 zł
Bank Spółdzielczy

Skórcz

10 000 000,00

Um. nr Z/50/Dz/2011
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31.07.2016

hipoteka umowna na nieruch. KW GD1G/00047844/2
Gdańsk, ul. Toruńska
20 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na nieruch. KW GD1T/00019716/3
Tczew u. Nad Wisłą
10 000,00 tys. zł
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10 000 000 zł
Bank Spółdzielczy

Skórcz

6 601 690,70

31.07.2016

2 500 000,00

30.04.2018

6 530 000,00

31.12.2018

um nr Z/51/Dz/2011
3 000 000 zł
Bank Spółdzielczy

Skórcz

hipoteka umowna na nieruch. KW 1GD1G/00075626/3
Gdańsk, ul. Potęgowska
20 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na nieruch. KW GD1T/00019716/3
Tczew, ul. Nad Wisłą
10 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na nieruch. KW GD1A/00038351/7
Pinczyn, ul. Gajowa
3 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na nieruch KW GD1G/00227145/8
Gdańsk
1 500,00 tys. zł

6 530 000 zł
Mariusz Tuchlin

Pinczyn
umowa pożyczki
z dnia 09.11.2009

Razem

28 584 285,45

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 30.06.2013
Nazwa (firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

Siedziba

Kwota kredytu
pożyczki
według
umowy
Waluta PLN

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

3 000 000,00 zł, kredyt
w rachunku bieżącym,
umowa I PCK/5/2011

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

15 000 000,00 zł, kredyt
obrotowy, umowa nr I

Kwota kredytu/
pożyczki
pozostała
do spłaty
Waluta PLN

Termin spłaty

Zabezpieczenia

-

31.01.2015

hipoteka osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) hipoteka umowna do
kwoty 4 000 000,00 zł na nieruchomościach położonych w
Pinczynie KW GD1A/00008779/4 i GD1A/00061343/8,
poręczenie do kwoty 4 500 000,00 zł udzielone przez Mariusza
Tuchlina

-

31.01.2015

hipoteka umowna do kwoty 2 700 000,00 zł na nieruchomości
należącej do Mariusza Tuchlina położonej w Pinczynie KW
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PCK/7/2011

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

GD1A/00015721/5, hipoteka na nieruchomości należącej do
Mariusza Tuchlina położonej w Rokocinie KW
GD1A/00013763/7, hipoteka umowna łączna do kwoty 5 500
000,00 zł na nieruchomościach należących do DEKPOL
położonych w Rokitkach KW GD1T/00049849/3 i
GD1T/00050468/8, cesje z kontraktów w kwocie nie mniejszej
niż 30 000 000,00 zł, poręczenie do kwoty kredytu 15 000
000,00 zł udzielone przez Mariusza Tuchlina

Skórcz

6 600 000,00 zł, umowa
nr Z/168/2007

2 016 300,00

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 6 600 000,00 zł i hipoteka kaucyjna
do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Gdańsku ul. Toruńska należącej do DEKPOL KW
GD1G/00047844/2

Skórcz

4 800 000,00 zł, umowa
nr Z/619/2007

1 672 291,53

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 4 800 000,00 zł, hipoteka kaucyjna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku
przy ul. Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00075626/3

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości położonej
w Gdańsku przy ul. Toruńskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00047844/2, hipoteka do kwoty 10 000 000,00 zł
położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do DEKPOL
KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3 000 000,00
zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej
należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości położonej
w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00075626/3, hipoteka do kwoty 10 000 000,00 zł
położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do DEKPOL
KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3 000 000,00
zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej
należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do

Skórcz

Skórcz

10 000 000,00 zł,
umowa nr Z/50/Dz/2011

10 000 000,00 zł umowa
nr Z/51/Dz/2011

6 000 000,00

5 237 706,70
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kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2, zastaw rejestrowy na
środkach trwałych (komora śrutownicza SCITEEX BLASTLUX,
przecinarka do ciecia plazmowego ECKERT) do łącznej
wartości 800 000,00 zł.

Bank Spółdzielczy

Mariusz Tuchlin

Razem

Skórcz

Pinczyn

3 000 000,00 zł, umowa
nr Z/38/Dz/2013

6 530 000,00 zł, umowa
pożyczki z dnia
09.11.2009

3 000 000,00

6 530 000,00

24 456 298,23
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30.04.2018

hipoteka do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej
w Pinczynie należącej do DEKPOL KW GD1A/00038351/7,
hipoteka do kwoty 1 500 000,00 położonej w Gdańsku Morenie
należącej do DEKPOL KW GD1G/00227145/8

31.12.2018

brak
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NOTA 9.
9.1. Zobowiązania krótkoterminowe
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

30.06.2014

31.12.2013

30.06.2013

a)

wobec jednostek zależnych

-

-

-

b)

wobec jednostek współzależnych

-

-

-

c)

wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

-

d)

wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e)

wobec jednostki dominującej

-

-

-

f)

wobec pozostałych jednostek

66 866 452,61

77 348 664,86

61 706 310,70

19 865 804,87

16 351 478,32

22 355 980,60

— długoterminowe w okresie spłaty

-

-

-

z tytułu emisji
wartościowych

-

12 500 000,00

-

-

-

-

47 000 647,74

48 497 186,54

39 350 330,10

99 568,74

203 393,83

451 939,99

32 482 418,26

33 231 550,25

23 598 226,33

32 482 418,26

33 231 550,25

23 598 226,33

-

-

-

9 824 711,74

5 225 831,24

10 190 862,94

-

-

-

1 613 039,60

4 114 078,91

906 268,86

— z tytułu wynagrodzeń

626 652,06

566 166,88

607 238,60

— z tytułu leasingu

238 852,69

557 522,85

486 049,79

— inne (wg tytułów)

2 115 404,65

4 598 642,58

3 109 743,59

52 210,95

2 666,61

23 166,61

52 210,95
66 918 663,56

2 666,61
77 351 331,47

23 166,61
61 729 477,31

kredyty i pożyczki, w tym:
dłużnych

papierów

z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
--- z tytułu leasingu finansowego
--z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
do 12 miesięcy
— powyżej 12 miesięcy
— zaliczki otrzymane na dostawy
— zobowiązania wekslowe
— z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń

g)

fundusze specjalne (wg tytułów)

— ZFŚS
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

9.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
30.06.2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po
przeliczeniu na zł)

76 976 721,53

61 427 075,76

66 049,33

374 609,94

302 401,55

EUR

EUR

EUR

66 049,33

374 609,94

302 401,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66 918 663,56

77 351 331,47

61 729 477,31

b2. jednostkowe USD
zł
b3. jednostkowe GBP
zł
pozostałe waluty w zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

30.06.2013

66 852 614,23

b1. jednostkowe EUR
zł

31.12.2013
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9.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 30.06.2014
Nazwa (firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

Siedziba

Kwota kredytu
pożyczki
według
umowy
Waluta PLN

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

3 000 000,00 zł, kredyt
w rachunku bieżącym,
umowa I PCK/5/2011

2 799 076,27

31.01.2015

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

15 000 000,00 zł, kredyt
obrotowy, umowa nr I
PCK/7/2011

13 990 260,99

31.01.2015

Bank Spółdzielczy

Skórcz

6 600 000,00 zł, umowa
nr Z/168/2007

733 200,00

31.07.2016

Skórcz

4 800 000,00 zł, umowa
nr Z/619/2007

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Skórcz

Kwota kredytu/
pożyczki
pozostała
do spłaty
Waluta PLN

Termin spłaty

532 800,00

10 000 000,00 zł,
umowa nr Z/50/Dz/2011

-
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Zabezpieczenia

hipoteka osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) hipoteka umowna do
kwoty 4 000 000,00 zł na nieruchomościach położonych w
Pinczynie KW GD1A/00008779/4 i GD1A/00061343/8,
poręczenie do kwoty 4 500 000,00 zł udzielone przez Mariusza
Tuchlina
hipoteka umowna do kwoty 2 700 000,00 zł na nieruchomości
należącej do Mariusza Tuchlina położonej w Pinczynie KW
GD1A/00015721/5, hipoteka na nieruchomości należącej do
Mariusza Tuchlina położonej w Rokocinie KW
GD1A/00013763/7, hipoteka umowna łączna do kwoty 5 500
000,00 zł na nieruchomościach należących do DEKPOL
położonych w Rokitkach KW GD1T/00049849/3 i
GD1T/00050468/8, cesje z kontraktów w kwocie nie mniejszej
niż 30 000 000,00 zł, poręczenie do kwoty kredytu 15 000
000,00 zł udzielone przez Mariusza Tuchlina
hipoteka zwykła do kwoty 6 600 000,00 zł i hipoteka kaucyjna
do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Gdańsku ul. Toruńska należącej do DEKPOL KW
GD1G/00047844/2

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 4 800 000,00 zł, hipoteka kaucyjna
do kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00075626/3

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości
położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej należącej do
DEKPOL KW GD1G/00047844/2, hipoteka do kwoty 10 000
000,00 zł położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do
DEKPOL KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3
000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
Kartuskiej należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
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GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2
hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości
położonej w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej należącej do
DEKPOL KW GD1G/00075626/3, hipoteka do kwoty 10 000
000,00 zł położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej do
DEKPOL KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty 3
000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
Kartuskiej należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2, zastaw rejestrowy na
środkach trwałych (komora śrutownicza SCITEEX BLASTLUX,
przecinarka do ciecia plazmowego ECKERT) do łącznej
wartości 800 000,00 zł.

Bank Spółdzielczy

Skórcz

10 000 000,00 zł
umowa nr Z/51/Dz/2011

685 467,61

31.07.2016

Bank Spółdzielczy

Skórcz

3 000 000,00 zł, umowa
nr Z/38/Dz/2013

1 125 000,00

30.04.2018

hipoteka do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej
w Pinczynie należącej do DEKPOL KW GD1A/00038351/7,
hipoteka do kwoty 1 500 000,00 położonej w Gdańsku Morenie
należącej do DEKPOL KW GD1G/00227145/8

Mariusz Tuchlin

Pinczyn

6 530 000,00 zł, umowa
pożyczki z dnia
09.11.2009

-

31.12.2018

brak

Razem

19 865 804,87

238

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

Nazwa (firma)
jednostki
Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Razem

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31.12.2013
Kwota kredytu
Kwota kredytu/
pożyczki
pożyczki
Siedziba
według
pozostała
Termin spłaty
Zabezpieczenia
umowy
do spłaty
Waluta
Waluta PLN
3 000 000 zł
hipoteka osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) , hipoteka umowna do
Gdańsk
kredyt w rach bieżącym
51 317,31
30.05.2014
kwoty 4 000,00 tys. zł na nieruch. poł. w Pinczynie KW
GD1A/00008779/4 i GD1A/00061343/8
um. nr IPCK/5/2011
hipoteka umowna na nieruch KW GD1T/00049849/3,
15 000 000 zł
GD1T/00050468/8
Gdańsk
14 534 161,01
30.06.2014
5 500,00 tys. zł
um. Nr 1PCK/7/2011
Rokitki, Tczew
hipoteka
zwykła
i
kaucyjna
na nieruch. KW GD1G/0047844/2,
6 600 000 zł
Gdańsk ul. Toruńska
Skórcz
733 200,00
31.03.2017
um. nr Z/168/2007
9 600,00 tys. zł
hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruch. KW
GD1G/00075626/3, Gdańsk ul. Potęgowska
Skórcz
532 800,00
19.12.2017
4 800 000 zł
6 800,00 tys. zł
um nr Z/619/2007
hipoteka umowna na nieruch. KW GD1G/00047844/2
10 000 000 zł
Gdańsk, ul. Toruńska
20 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na nieruch. KW GD1T/00019716/3
Skórcz
31.07.2016
Tczew u. Nad Wisłą
10 000,00 tys. zł
um nr Z/50/Dz/2011
hipoteka umowna na nieruch. KW 1GD1G/00075626/3
10 000 000 zł
Gdańsk, ul. Potęgowska
20 000,00 tys. zł
Skórcz
31.07.2016
hipoteka umowna na nieruch. KW GD1T/00019716/3
Tczew, ul. Nad Wisłą
um nr Z/51/Dz/2011
10 000,00 tys. zł
hipoteka umowna na nieruch. KW GD1A/00038351/7
3 000 000 zł
Pinczyn, ul. Gajowa
3 000,00 tys. zł
Skórcz
500 000,00
30.04.2018
hipoteka umowna na nieruch KW GD1G/00227145/8
Gdańsk
1 500,00 tys. zł
um nr Z/38/Dz/2013
16 351 478,32
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 30.06.2013
Nazwa (firma)
jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

Siedziba

Kwota kredytu
pożyczki
według
umowy
Waluta PLN

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

3 000 000,00 zł, kredyt
w rachunku bieżącym,
umowa I PCK/5/2011

2 915 494,63

31.01.2015

Bank Pekao S.A.

Gdańsk

15 000 000,00 zł, kredyt
obrotowy, umowa nr I
PCK/7/2011

14 623 039,15

31.01.2015

Bank Spółdzielczy

Skórcz

6 600 000,00 zł, umowa
nr Z/168/2007

733 200,00

31.07.2016

Skórcz

4 800 000,00 zł, umowa
nr Z/619/2007

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Skórcz

10 000 000,00 zł,
umowa nr Z/50/Dz/2011

Kwota kredytu/
pożyczki
pozostała
do spłaty
Waluta PLN

532 800,00

-
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Termin spłaty

Zabezpieczenia

hipoteka osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) hipoteka umowna do
kwoty 4 000 000,00 zł na nieruchomościach położonych w
Pinczynie KW GD1A/00008779/4 i GD1A/00061343/8,
poręczenie do kwoty 4 500 000,00 zł udzielone przez
Mariusza Tuchlina
hipoteka umowna do kwoty 2 700 000,00 zł na nieruchomości
należącej do Mariusza Tuchlina położonej w Pinczynie KW
GD1A/00015721/5, hipoteka na nieruchomości należącej do
Mariusza Tuchlina położonej w Rokocinie KW
GD1A/00013763/7, hipoteka umowna łączna do kwoty 5 500
000,00 zł na nieruchomościach należących do DEKPOL
położonych w Rokitkach KW GD1T/00049849/3 i
GD1T/00050468/8, cesje z kontraktów w kwocie nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł, poręczenie do kwoty kredytu
15 000 000,00 zł udzielone przez Mariusza Tuchlina
hipoteka zwykła do kwoty 6 600 000,00 zł i hipoteka kaucyjna
do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Gdańsku ul. Toruńska należącej do DEKPOL KW
GD1G/00047844/2

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 4 800 000,00 zł, hipoteka kaucyjna
do kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Potęgowskiej należącej do DEKPOL KW
GD1G/00075626/3

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości
położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej należącej do
DEKPOL KW GD1G/00047844/2, hipoteka do kwoty 10 000
000,00 zł położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej
do DEKPOL KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty
3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy
ul. Kartuskiej należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 30.06.2013

Bank Spółdzielczy

Skórcz

10 000 000,00 zł umowa
nr Z/51/Dz/2011

3 551 446,82

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 000,00 zł na nieruchomości
położonej w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej należącej do
DEKPOL KW GD1G/00075626/3, hipoteka do kwoty 10 000
000,00 zł położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą należącej
do DEKPOL KW GD1T/00019716/3, hipoteka łączna do kwoty
3 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy
ul. Kartuskiej należącej do DEKPOL KW GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3, GD1G/00231817/1, hipoteka łączna do
kwoty 2 000 000,00 zł na nieruchomości położonej w
Kiełbasinie należącej do osoby trzeciej (Paweł Kasiarz) KW
TO1T/00009611/9, TO1T/00067975/2, zastaw rejestrowy na
środkach trwałych (komora śrutownicza SCITEEX
BLASTLUX, przecinarka do ciecia plazmowego ECKERT) do
łącznej wartości 800 000,00 zł.

Bank Spółdzielczy

Skórcz

3 000 000,00 zł, umowa
nr Z/38/Dz/2013

-

30.04.2018

hipoteka do kwoty 3 000 000,00 zł na nieruchomości
położonej w Pinczynie należącej do DEKPOL KW
GD1A/00038351/7, hipoteka do kwoty 1 500 000,00 położonej
w Gdańsku Morenie należącej do DEKPOL KW
GD1G/00227145/8

Mariusz Tuchlin

Pinczyn

6 530 000,00 zł, umowa
pożyczki z dnia
09.11.2009

-

31.12.2018

brak

Razem

22 355 980,60
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B. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA 10
10.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa –rodzaj działalności)

Przychody netto ze sprzedaży produktów
— w tym: od jednostek powiązanych
— przychody ze sprzedaży usług
budowlanych i produktów
— przychody ze sprzedaży usług
sprzętowych
— przychody ze sprzedaży usług
pozostałych
Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów, razem

30.06.2014
91 568 912,69

31.12.2013
179 058 949,78

30.06.2013
50 714 155,37

-

496,20

-

91 174 358,11

177 495 001,75

50 444 761,16

136 258,41

926 337,12

118 771,13

258 296,17

637 610,91

150 623,08

91 568 912,69

179 058 949,78

50 714 155,37

-

496,20

-

30.06.2014
86 869 268,48

31.12.2013
170 566 061,49

30.06.2013
46 945 462,63

-

496,20

-

4 699 644,21

8 492 888,29

3 768 692,74

-

-

-

91 568 912,69

179 058 949,78

50 714 155,37

-

-

-

30.06.2014
1 436 048,95

31.12.2013
2 906 880,48

30.06.2013
1 352 200,69

— w tym: od jednostek powiązanych

10.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

a) kraj
— w tym: od jednostek powiązanych
—
b) eksport
— w tym: od jednostek powiązanych
—
Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów, razem
— w tym: od jednostek powiązanych
NOTA 11. Koszty według rodzaju

a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i surowców

29 562 754,70

44 932 473,24

17 118 493,76

c) usługi obce

51 263 525,46

103 717 458,74

28 472 812,21

220 876,18

470 457,72

208 950,68

e) wynagrodzenia
f)
ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

4 446 592,55

8 782 125,72

4 225 877,63

941 211,15

1 604 097,51

800 920,50

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

1 135 610,03

2 035 321,65

1 225 884,16

89 006 619,02

164 448 815,06

53 405 139,63

d) podatki i opłaty

Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i
rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki (wielkość
ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego
ujemna)

zarządu

Koszty wytworzenia
produktów

(wielkość

sprzedanych

-

960 924,44

-

5 048 192,26

-

5 832 406,41

-

3 244 926,34

-

2 181 922,58

-

133 966,14

-

1 819 141,68

-

2 133 554,59

-

1 483 437,34

-

2 062 203,30

-

5 322 523,48

-

2 284 768,36

80 919 423,26
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NOTA 12. Inne przychody operacyjne
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
a)

30.06.2014

rozwiązanie rezerwy (z tytułu)

31.12.2013
-

1 759 875,67

144 343,47

1 021 052,24

144 343,47

-

738 823,43

-

287 490,04

1 353 988,53

738 660,66

111 742,80

874 903,02

706 520,66

280 506,97

-

120 396,00

-

6 838,80

50 503,10

-

141 630,00

-

-

27 278,44

13 249,00

32 140,00

14 430,44

-

3 113 864,20

883 004,13

— rozwiązanie rezerw utworzonych na
podstawie art.. 35d
— ulga na złe długi, podatek VAT
b)

pozostałe, w tym:
— otrzymane odszkodowania

— ujawnione nadwyżki rzeczowych
aktywów
— zwrot podatku PCC US
—
przedawnione
zobowiązania
— otrzymane
obrotowe

i

umorzone

nieodpłatnie

aktywa

— zwrot opłat sądowych
— pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne, razem

30.06.2013

287 490,04

NOTA 13. Pozostałe przychody operacyjne
INNE KOSZTY OPERACYJNE

30.06.2014

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

31.12.2013

30.06.2013

-

19 746,36

-

-

16 300,00

-

-

3 446,36

-

200 766,42

730 839,99

95 924,92

— darowizny

19 026,62

78 198,50

9 998,50

— kary i porozumienia z klientami

33 792,69

59 179,05

36 615,72

-

288 660,56

-

— umorzenie not obciążeniowych

65 383,60

231 664,99

-

— koszty procesów sądowych

72 101,19

39 494,55

32 857,96

— rezerwy na zobowiązania
— rezerwa na usunięcie
powypadkowych
b) pozostałe, w tym:

szkód

— niedobory inwentaryzacyjne

— koszt skradzionego materiału
— koszty napraw powypadkowych
— pozostałe
Inne koszty operacyjne, razem

-

-

-

10 462,32

27 830,25
5 812,09
750 586,35

16 452,74

30.06.2014
5 836 220,74

30.06.2013
3 258 572,62

- 1 340 850,35

271 316,69

4 495 370,39
5 000,00

3 529 889,31
3 000,00

4 490 370,39

3 526 889,31

853 170,37

670 108,97

-

-

853 170,37

670 108,97

853 170

670 109

200 766,42

95 924,92

NOTA 14. Podatek dochodowy bieżący
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2.
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Odliczenia od podstawy opodatkowania -darowizny
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym po
odliczeniach
6. Podatek dochodowy wg stawki19 %
7.
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki
podatku (wg tytułów)
8.
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wskazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym:
— wykazany w rachunku zysków i strat
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C. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych
Na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych w stosunku do 31.12.2013 roku.
2. Opis istotnych dokonań Emitenta w okresie śródrocznych informacji finansowych
Przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2014 roku ukształtowały się na poziomie wyższym o 72,26 proc. od
pierwszego półrocza 2013 roku i wyniosły 97 764 tys. zł. Jednocześnie Spółka osiągnęła wyższy zysk netto o 83,26
proc. aniżeli w pierwszym półroczu 2013r. Na poprawę wyników finansowych istotne znaczenie miało zwiększenie
obrotów w I półroczu 2014r. przy wyższej marży brutto ze sprzedaży. W okresie objętym śródrocznymi informacjami
finansowymi Spółka prowadziła działalność analogiczną do 2013 roku, tj. zajmowała się głównie generalnym
wykonawstwem i produkcją osprzętu do maszyn budowlanych, jaki i produkcją konstrukcji stalowych.
3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
Nie wystąpiły istotne nietypowe zdarzenia , które miałyby znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki.
4.Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie
Działalność Emitenta oraz wielkość przychodów generowanych przez Emitenta nie podlegała wahaniom sezonowym.
5. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
W I półroczu Spółka zakupiła sprzęt budowlany i samochody ciężarowe służące działalności związanej z generalnym
wykonawstwem o wartości 1619,80 tys zł. W danym okresie zakończono budowę hali namiotowej o wartości 169 tys
zł i zakupiono regały 1T o wartości 260,0 tys zł, służące działalności działu produkcji.
6. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły znaczące zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
7. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
W okresach prezentowanych w niniejszych śródrocznych informacjach finansowych nie wystąpiły istotne rozliczenia z
tytułu spraw sadowych.
8. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
W okresach prezentowanych w niniejszych śródrocznych informacjach finansowych nie wystąpiły korekty błędów
poprzednich okresów.
9. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny
wpływ na wartość godziwa aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki
W ocenie Zarządu Emitenta nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.
10. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub
pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
sprawozdawczego
Nie dotyczy.
11. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub Jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami
powiązanymi, na warunkach inne niż rynkowe
Nie dotyczy.
12. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej
Nie dotyczy.
13. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów
Nie dotyczy.
14. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję,
z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2014 roku zysk Spółki za 2013 rok w kwocie 17 788 296,08 zł
został przeznaczony na kapitał zapasowy.
15. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
Nie dotyczy.
16. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne informacje finansowe,
nieujętych w tym sprawozdaniu, mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
Emitenta
Nie wystąpiły.
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17. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od
czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali S.A. podpisana została gwarancja ubezpieczeniowa:
 dnia 29.04.2014, dotycząca gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy oraz z tytułu usunięcia wad i usterek ,
w której beneficjentem jest firma 7R Logistic S.A.; suma gwarancyjna wystawionej gwarancji wynosi 4 544,25 tys.
zł i obowiązuje do dnia 14.09.2019 roku,
 dnia 03.04.2014 dotycząca gwarancji z tytułu usunięcia wad i usterek, w której beneficjentem jest firma Effect
Glass S.A.; suma gwarancyjna wystawionej gwarancji wynosi 250,00 tys. zł i obowiązuje do 09.09.2018 roku,
 dnia 13.06.2014, dotycząca gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy oraz z tytułu usunięcia wad i usterek,
w której beneficjentem jest firma PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.; suma gwarancyjna
wystawionej gwarancji wynosi 86,27 tys. zł.
18. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego Emitenta
W I półroczu 2014 roku nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wyniku finansowego Emitenta.

Pinczyn, dnia 18.09.2014 r.
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

XX.7 POLITYKA DYWIDENDY
Prawo do dywidendy jest podstawowym uprawnieniem majątkowym akcjonariusza. Dla jego realizacji, istnienie zysku
musi zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta. Następnie konieczne jest
powzięcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu wykazanego zysku lub jego części do
wypłaty akcjonariuszom. Dystrybucja zysku następuje w sposób proporcjonalny do liczby posiadanych akcji przez
poszczególnych akcjonariuszy.
Ustalenie kwoty przeznaczonej do podziału (tzw. suma dywidendowa) następuje w sposób zgodny z zasadami
określonymi w art. 348§1 KSH. Kwota ta nie może być wyższa aniżeli suma zysku za ostatni rok obrotowy
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy (zatem nie dotyczy to uiszczonych
nadwyżek ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną – tzw. agio). Ponadto wspomniany przepis nakazuje
sumę tę obniżyć o niepokryte straty oraz akcje własne. Natomiast z art. 396§1 KSH (i odpowiadającemu mu
postanowienia §9 ust. 1 Statutu Emitenta) wynika obowiązek przelania co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy
na utworzony w celu pokrycia straty kapitał zapasowy, dopóki jego wysokość nie wyniesie przynajmniej 1/3 wysokości
kapitału zakładowego.
Do udziału w dywidendzie uprawnieni są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu dywidendy. Jest to dzień
ustalany przez Walne Zgromadzenie, w przypadku spółki publicznej może nim być dzień powzięcia uchwały o
podziale zysku lub inny dzień, w okresie kolejnych trzech miesięcy od tej daty.
Wypłata dywidendy następuje w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów
dotyczących spółek publicznych. W konsekwencji podjęcia uchwały o podziale zysku akcjonariusze nabywają
roszczenie o wypłatę dywidendy, które staje się wymagalne z dniem określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Roszczenie to ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych.
Realizowana w okresie historycznym u Emitenta polityka dywidendy polegała na zaniechaniu wypłaty świadczeń z
tego tytułu na rzecz akcjonariuszy (w istocie wspólników, z racji wcześniejszej formy prawnej). Wnioski Zarządu
obejmowały alokowanie zysków na rozwój Emitenta. Ukształtowanie takiej polityki poprzedzane było analizą
możliwości finansowych, a nadto rozważeniem podstawowych celów Emitenta, w tym przede wszystkim dążeniem do
rozszerzenia możliwości operacyjnych.
Proponowana polityka odpowiadała strukturze wspólników i ich celom, w związku z czym możliwa była jej realizacja w
pełnym zakresie.
Polityka dywidendy w latach kolejnych, począwszy od ewentualnego zysku za rok 2014, nie została jeszcze ustalona.
Założyć należy, iż będzie ona prowadzona w oparciu o podobne, wskazane powyżej, kryteria, jak miało to miejsce w
przeszłości.
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XX.7.1 Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrachunkowy okresu objętego historycznymi
danymi finansowymi skorygowany w przypadku zmiany liczby akcji Emitenta, w celu
umożliwienia dokonania porównania
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi dywidenda nie była wypłacana przez Emitenta.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dekpol Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) podjęło uchwały w
przedmiocie przekazania w całości na kapitał zapasowy zysku netto:
a) w kwocie 2.561.382,08 zł za rok 2011 (uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 czerwca
2012 roku),
b) w kwocie 3.320.928,02 zł za rok 2012 (uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca
2013 roku).
Zysk netto za rok 2013 w kwocie 17.788.296,08 zł, przekazany został uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 czerwca 2014 roku w całości na kapitał zapasowy.

XX.8 POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE
W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie toczyły się jakiekolwiek
postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć istotny wpływ na
sytuację finansową lub rentowność Emitenta.
Emitent wszakże wyjaśnia, iż specyfiką prowadzonej przez niego działalności jest mnogość postępowań związanych z
dochodzeniem roszczeń z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć. Zdarzają się także przypadki kiedy Emitent występuje
w roli strony pozwanej, są one zwykle powiązane z inwestycjami realizowanymi przez niego w ramach działalności
deweloperskiej.
Poniżej przedstawione zostały toczące się postępowania, wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, w
przypadku których wartość przedmiotu sporu jest nie niższa, aniżeli 150.000 zł.
Jednocześnie podaję, że Spółka nie utworzyła rezerwy na należności, oczekując na wyniki prowadzonych
postępowań. Od tych wyników uzależnione zostaną dalsze decyzje Emitenta w tym zakresie.

XX.8.1 Postępowania sądowe
1.

Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko Miastu i Gminie Sztum, tocząca się przed Sądem Okręgowym w
Gdańsku. Emitent dochodzi w tym postępowaniu zapłaty 253.014,30 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za
okres od dnia 21 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty z tytułu zrealizowanych robót budowlanych w mieście Sztum.
Roszczenie obejmuje wynagrodzenie Emitenta, niewypłacone w związku z potrąceniem przez pozwanego
wierzytelności wzajemnej z tytułu kary umownej. Postępowanie jest w toku – I instancja.

2.

Sprawa z powództwa Gminy Stara Kiszewa przeciwko Emitentowi na kwotę 200.286,70 zł, tocząca się przed
Sądem Okręgowym w Gdańsku. Gmina Stara Kiszewa dochodzi w tym postępowaniu zapłaty 200.286,70 złotych
wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy oraz wynagrodzenia z tytułu
wykonanych usług. Emitent złożył pozew wzajemny na kwotę 100.000,00 zł. Postępowanie jest w toku – I
instancja. Ponadto Emitent wystąpił z wnioskiem o zawezwanie Gminy do próby ugodowej w sprawie o zapłatę
171.145,41 zł. Postępowanie jest w toku – nie wyznaczono terminu posiedzenia.

3.

Sprawa przed Sądem Rejonowym w Wejherowie z zawezwania Emitenta przeciwko Iwonie Okoniewskiej,
Arkadiuszowi Okoniewskiemu, Wiolecie Okoniewskiej i Dariuszowi Okoniewskiemu o zapłatę kwoty 3.951.099,20
zł wraz z ustawowymi odsetkami, tytułem niespłaconej części wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty
budowlane nr OCEANPARK/DEKPOL/1, zawartej w dniu 15 marca 2012 roku. Postępowanie jest w toku – termin
posiedzenia wyznaczono na dzień 27 listopada 2014 roku.

4.

Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko Miastu i Gminie Sztum, tocząca się przed Sądem Okręgowym w
Gdańsku. Emitent dochodzi w tym postępowaniu zapłaty 174.638,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za
okres od dnia 11 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty z tytułu zrealizowanych robót budowlanych w mieście Sztum.
Roszczenie obejmuje wynagrodzenie Emitenta, niewypłacone w związku z potrąceniem przez pozwanego
wierzytelności wzajemnej z tytułu kary umownej. Postępowanie jest w toku – I instancja.

5.

Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko Miastu i Gminie Sztum, tocząca się przed Sądem Okręgowym w
Gdańsku. Emitent dochodzi w tym postępowaniu zapłaty 228.026,57 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za
okres od dnia 20 listopada 2014 roku (wniesienie powództwa) do dnia zapłaty. Roszczenie obejmuje
wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonanych dodatkowych robót budowlanych. Postępowanie jest w toku – I
instancja.

XX.8.2 Postępowanie arbitrażowe
Postępowanie arbitrażowe z powództwa Emitenta przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „MAGROL”
Sp. z o.o., toczące się przed powołanym ad hoc Sądem Polubownym w Gdańsku. Emitent dochodzi w tym
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postępowaniu zapłaty 314.717,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu zrealizowanych robót budowlanych w
siedzibie kontrahenta. Postępowanie jest w toku.

XX.9 ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA
Zdarzenia, który miały miejsce po dniu 31 grudnia 2013 roku, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wyniki finansowe Emitenta:
 W dniu 15 stycznia 2014 roku Emitenta podpisał umowę z 7R Logistic Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie.
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest wykonanie inwestycji pt. „Kompleksowa realizacja obiektu
biurowo-magazynowego na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Kowale”. Rozpoczęcie realizacji
robót nastąpiło w dniu 18 grudnia 2013 roku, termin odbioru końcowego został ustalony na dzień 15 sierpnia 2014
roku. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 30.295.000 zł netto.
 W dniu 11 lutego 2014 roku Emitent podpisał umowę z Gminą Miasta Gdynia – Gdyńskie Centrum Innowacji
Jednostka Budżetowa z siedzibą w Gdyni. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.000.000 euro na modernizację
i przebudowę budynku po-stoczniowego o numerze G-321 w Gdyni na potrzeby prototypowni w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w kwocie 16.436.159 zł netto.
 W dniu 17.02.2014 roku Emitent dokonał wykupu wyemitowanych w 2012 roku obligacji serii A na łączną kwotę
12.500.000,00 zł. Natomiast w dniu 18.02.2014 roku Emitent podjął uchwałę o emisji obligacji serii B na kwotę
20.000.000,00 zł i w dniu 20.02.2014 roku pozyskał w całości w/w kwotę. Wpływy z emisji obligacji na kwotę
20.000 tys. zł zostały wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności w ramach kontraktów Generalnego
Wykonawstwa, jak również w części zostały wykorzystane na finansowanie działalności inwestycyjnej (rozbudowa
zakładu produkcji łyżek skarpowych i zakup nieruchomości w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej).
 W lutym 2014 roku Emitent otrzymał decyzję o zmianie przeznaczenia inwestycji „VILLA ALMOND” w Gdańsku
przy ul. Toruńskiej z dotychczasowej, tj. budynek wielorodzinny z częścią usługową na budynek hotelowy. Trwają
prace związane z realizacją inwestycji. Do końca 2014 roku zostanie ukończony 4 gwiazdkowy hotel, oferujący
120 pokoi wraz z całą infrastrukturą niezbędną do komfortowego wypoczynku.
 W dniu 6 marca 2014 roku Emitent podpisał umowę z SynoptisIndustrial Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez
Emitenta prac budowlano-konstrukcyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku na budynek magazynowo-produkcyjny z funkcją biurową oraz budowa nowej
stacji TRAFO”. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 17 marca 2014 roku, termin odbioru końcowego
został ustalony na dzień 31 października 2014 roku. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania umowy zostało
ustalone w kwocie 2.150.000 zł netto.
 W marcu 2014 roku Emitent otrzymał pozwolenie na budowę zabudowy dla działki zlokalizowanej na
przedmieściach Tczewa. Na tej nieruchomości planowana jest budowa nowoczesnego osiedla wielorodzinnych
domów wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. W pierwszym etapie projektowane jest około 100 mieszkań.
 W dniu 14 maja 2014 roku Emitent podpisał umowę z Radpol Spółką Akcyjną z siedzibą w Człuchowie.
Przedmiotem zawartej umowy o roboty budowlane jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta prac na terenie
zakładu kontrahenta. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 19 maja 2014 roku, ich zakończenie powinno
nastąpić nie później niż po upływie 120 dni od tego terminu. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania umowy
zostało ustalone w kwocie 1.400.000 zł netto.
 W dniu 19 maja 2014 roku Emitent podpisał umowę z CUBE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Emitenta zadania
inwestycyjnego pt. „Wyposażenie obiektu hotelowego oraz dostawa i montaż parkingu obrotowego typu Smart
Parking typu SM14L” na obiekcie: „Budowa Hotelu Sepia w centrum Bydgoszczy przez firmę Cube Sp. z o.o.”.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia miało miejsce w maju 2014 roku, termin odbioru końcowego został ustalony na
dzień 30 września 2014 roku. Na podstawie umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
5.230.000 zł netto.
 W dniu 26.06.2014 roku Emitent podpisał Aneks do Umowy Kredytowej z Bankiem PEKAO S.A. (kredyt w
rachunku bieżącym na kwotę 3.000 tys. zł) wydłużający termin jego spłaty do 31.01.2015 roku i obniżający marżę
banku do 1,2% (pozostałe warunki bez zmian).
 W dniu 26.06.2014 roku Emitent podpisał Aneks do Umowy Kredytowej z Bankiem PEKAO S.A. (kredyt w
rachunku bieżącym na kwotę 15.000 tys. zł) wydłużający termin jego spłaty do 31.01.2015 roku i obniżający marżę
banku do 1,2% (pozostałe warunki bez zmian).
 W dniu 26.06.2014 roku Emitent podpisał umowę z PanLink Sp. z o.o., z siedzibą w Tczewie, na wybudowanie
hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną. Wartości netto umowy: 16.776.750,00 zł.
 W dniu 01.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z GEMALTO Sp. z o.o. "Umowa o roboty
budowlane - Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Tczewie dz. Nr 165/16 obr. 5 gm. Tczew" o wartości
2.350.000,00 zł netto, termin zakończenia 30.09.2014 roku.
 W dniu 07.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z 7R LOGISTIC S.A. "Umowa nr
01/06/2014/CL - kompleksowa realizacja obiektu biurowo - magazynowego na terenie nieruchomości położonej w
Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego działka nr 4990/4 wraz z kompleksowym wykonaniem infrastruktury
towarzyszącej" o wartości 15.194.000,00 zł netto, termin zakończenia 30.04.2015 roku.
 W dniu 17.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z PHU LOGISTYK Leszek Błański "Umowa
nr 01/PELPLIN/2014 - wykonanie projektu oraz budowa hali produkcyjnej o powierzchni 2 700 m2 w Pelplinie" o
wartości 6.000.000,00 zł netto, termin zakończenia 31.10.2015 roku.
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W dniu 21.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z Rejonowym Zarządem Infrastruktury
"Umowa 439/IV/FIN/2014 - roboty budowlane i usługi projektowe w zakresie ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ
przebudowa ogrodzenia na terenie Lasowice Wielkie - zadanie nr 13440" o wartości 524.300,00 zł netto, termin
zakończenia 21.07.2015 roku.
W dniu 30.07.2014 roku Emitent podpisał umowę z CITY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo. Umowa dotyczy nabycia przez Emitenta: 9
lokali mieszkalnych (wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi) za łączną kwotę 1.315.458,00 zł brutto;
udziału w hali garażowej za kwocie 222.000,00 zł; prawa do korzystania z naziemnego miejsca parkingowego za
kwotę 6.480,00 zł; nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw Nr GD1G/00048339/6 Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, za cenę 3.900.000,00 zł netto, czyli 4.797.000,00 zł brutto.
W dniu 31.07.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane ze Spółdzielnią Mieszkaniową KOCIEWIE
"Umowa TI/29/2014 - remont nawierzchni chodników i ulic osiedla w zespole Osiedla 60 - lecia" o wartości 377.
026,38 zł netto, termin zakończenia 31.10.2014 roku.
W dniu 01.08.2014 roku Emitent zawarł umowę na roboty budowlane z POL - TURIST Sp. z o.o. "Umowa
01/DEKPOL/POL-TURIST/2014 - remont i rozbudowa Hotelu Aubrecht w Koprzywnicy" o wartości 17.500.000,00
zł netto, termin zakończenia 15.06.2015 roku.
W dniu 30.09.2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę o
linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z limitem do kwoty 1.800 tys. zł; bank
będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet wierzytelności w wysokości 80% wartości brutto wierzytelności;
bankowi przysługują odsetki dyskontowe obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone
od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o marżę banku w wysokości
2,00% w stosunku rocznym; oprocentowanie dyskonta ustalane jest na bazie WIBOR dla depozytów 1M; umowa
została zawarta na czas określony tj. do dnia 29.09.2015 roku z możliwością przedłużenia; umowa dotyczy
finansowania należności związanych ze sprzedażą osprzętu do maszyn budowlanych tj. łyżki koparkowe,
ładowarkowe, itp.).
W dniu 30.09.2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę o
linię faktoringową z prawem regresu w obrocie zagranicznym i krajowym z limitem do kwoty 300 tys. Euro; bank
będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet wierzytelności w wysokości 80% wartości brutto wierzytelności;
bankowi przysługują odsetki dyskontowe obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone
od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o marżę banku w wysokości
2,70% w stosunku rocznym; oprocentowanie dyskonta ustalane jest na bazie EURIBOR dla depozytów 1M;
umowa została zawarta na czas określony tj. do dnia 29.09.2015 roku z możliwością przedłużenia; umowa dotyczy
finansowania należności związanych ze sprzedażą osprzętu do maszyn budowlanych tj. łyżki koparkowe,
ładowarkowe, itp.).
W dniu 16.10.2014 roku Emitent podpisał z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów Sp. z o.o. umowę na "Wdrożenie
innowacyjnej technologii dla usługi autoidentyfikacji towarów w Centrum logistycznym w Kokotowie". Wartość
umowy 21.800.000 zł netto, termin zakończenia 01.06.2015 roku.
W dniu 07.10.2014 roku Emitent podpisał z Carrefour Polska Sp. z o.o. umowę na Generalne Wykonawstwo
Robót Budowlanych w ramach realizacji Centrum Handlowo-Usługowego Carrefour w Gdańsku. Wartość umowy
5.700.000 zł netto, termin zakończenia 28.02.2015.
W dniu 06.11.2014 roku Emitent podpisał umowę notarialną w zakresie sprzedaży nieruchomości w Bydgoszczy,
przy ulicy Warmińskiego 2/1 i Warmińskiego 2/2; łączna cena: 1.300 tys. zł; płatność: 170 tys. zł do 20.11.2014,
1.130 tys. zł do 30.01.2015.
W dniu 17.10.2014 roku Emitent podpisał z PRIMO-PLAST Sp-ka z o.o. JV Produkcja Materiałów Higienicznych z
siedzibą w Malborku Umowę na Budowę magazynu wyrobów gotowych w Malborku, wartość przedmiotu umowy
3.060.000 zł netto, termin realizacji przedmiotu umowy: 28.02.2015 r.
W dniu 06.11.2014 roku Emitent podpisał z REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. z siedzibą w Gdańsku Umowę
na Rozbudowę Stanowiska Montażu i Przesuwania Jednostek w Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku,
wartość przedmiotu umowy 5.380.000 zł netto, termin realizacji przedmiotu umowy: 30.04.2015 r.
W dniu 24.11.2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowę
Kredytu Nieodnawialnego (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym nieodnawialny); kwota kredytu: 11.743.000,00
zł; cel finansowania: finansowanie kontraktu zawartego w dniu 26.06.2014r. pomiędzy Panlink Sp. z o.o. a
DEKPOL S.A. na wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną w
Tczewie; data ostatecznej spłaty kredytu: 30.06.2015r.; oprocentowanie: WIBOR 1m+1,1%.

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który opublikowano
dane finansowe podlegające badaniu przez Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. po dniu 31
grudnia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, nie wystąpiły żadne inne, poza wymienionymi
powyżej, znaczące zmiany w jego sytuacji finansowej i handlowej.
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XXI INFORMACJE DODATKOWE
XXI.1 KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY, PODSTAWOWY)
XXI.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Emitent funkcjonował jako Dekpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem
kapitał akcyjny nie występował.
Emitent wyjaśnia, iż kapitał zakładowy wynosił wówczas 6.410.000,00 zł (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy
złotych) i dzielił się na 6.410 (sześć tysięcy czterysta dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy
udział.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Dekpol
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do dnia 20 grudnia 2012 roku wynosił on 6.200.000,00 zł (sześć milionów
dwieście tysięcy złotych) i dzielił się na 6.200 udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, kiedy to na
podstawie aktu notarialnego z dnia 13 września 2012 roku repertorium A nr 11424/2012 i wpisu sądu rejestrowego
uległ on podwyższeniu do kwoty 6.410.000,00 zł (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych). Utworzone
wówczas udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym.
XXI.1.1.1 Liczba akcji w kapitale autoryzowanym (docelowym)
Wobec ówczesnej formy prawnej Emitenta przepisy o kapitale autoryzowanym nie miały zastosowania, kapitał taki nie
występował.
XXI.1.1.2 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w
pełni
Wobec ówczesnej formy prawnej Emitenta nie miały miejsca emisje akcji. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż
wszystkie wskazane udziały Dekpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością były w pełni opłacone.
XXI.1.1.3 Wartość nominalna akcji lub stwierdzenie, że akcje nie mają wartości nominalnej
We wskazanym powyżej okresie nie istniały akcje Emitenta z uwagi na funkcjonowanie w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
XXI.1.1.4 Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku
We wskazanym okresie nie występowały jakiekolwiek akcje Emitenta w obrocie publicznym.

XXI.1.2 Jeżeli istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału w kapitale),
należy podać liczbę i główne cechy takich akcji
Brak jest takich akcji.

XXI.1.3 Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta,
innych osób w imieniu emitenta lub przez podmioty zależne emitenta
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, nie występują akcje Emitenta znajdującego się w jego posiadaniu, innych osób w
jego imieniu lub podmiotów od niego zależnych.

XXI.1.4 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub
papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega
ich zamiana, wymiana lub subskrypcja
Brak jest takich papierów wartościowych.

XXI.1.5 Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do
podwyższenia kapitału, a także o ich warunkach
Statut Emitenta nie przewiduje kapitału autoryzowanego (docelowego).

XXI.1.6 Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem
opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje
dotyczą
Emitent nie jest podmiotem tworzącym grupę kapitałową, brak jest zatem informacji w tym przedmiocie.
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XXI.1.7 Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z
podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi
informacjami finansowymi
Do dnia 20 grudnia 2012 roku kapitał zakładowy Dekpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił 6.200.000
zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych) i dzielił się na 6.200 udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy
udział. Z dniem 20 grudnia 2012 roku, na podstawie aktu notarialnego z dnia 13 września 2012 roku repertorium A nr
11424/2012, kapitał zakładowy uległ podwyższeniu do kwoty 6.410.000,00 zł (sześć milionów czterysta dziesięć
tysięcy złotych) i dzielił się na 6.410 udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
Po dokonanym przekształceniu kapitał zakładowy Emitenta wynosił 6.410.000,00 zł (sześć milionów czterysta
dziesięć tysięcy złotych) i dzielił się na 6.410.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 6.410.000, po 1
(jeden) złoty każda akcja. W dniu 22 maja 2012 roku Zarząd Emitenta, na żądanie wszystkich akcjonariuszy Emitenta
podjął uchwałę o zamianie wszystkich akcji Emitenta na akcje zwykłe na okaziciela.
Poza powyższymi w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca inne zmiany kapitału
zakładowego Emitenta.

XXI.2 UMOWA SPÓŁKI I STATUT
XXI.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie, w którym
są one określone
Przedmiot działalności Emitenta został określony w § 5 Statutu, zgodnie z jego treścią należą do niego:
1) PKD-24.10.Z – Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
2) PKD-25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3) PKD-28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
4) PKD-30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
5) PKD-41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
6) PKD-41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
7) PKD-42.1 – Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
8) PKD-42.2 – Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
9) PKD-42.9 – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
10) PKD-43.1 – Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
11) PKD-43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
12) PKD-43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
13) PKD-43.9 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
14) PKD-77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
15) PKD-47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
16) PKD-46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
17) PKD-52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
18) PKD-55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
19) PKD-56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
20) PKD-68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
21) PKD-68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
22) PKD-68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
23) PKD-68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
24) PKD-77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
25) PKD - 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
26) PKD – 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
27) PKD – 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
28) PKD – 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
29) PKD – 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych,
gipsu, kredy i łupków,
30) PKD – 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
31) PKD – 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
32) PKD – 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
33) PKD – 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
34) PKD – 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami,
35) PKD – 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
36) PKD – 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
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Działalność faktycznie wykonywana przez Emitenta:
PKD-24.10.Z – Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
PKD-25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD-28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
PKD-41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
PKD-41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
PKD-42.1 – Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
PKD-42.9 – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
PKD-43.1 – Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
PKD-43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
PKD-43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
PKD-43.9 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
PKD-77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
PKD-47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
PKD-46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
PKD-52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
PKD-68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD-77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
PKD – 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
PKD – 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
PKD – 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD – 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu,
kredy i łupków,
PKD – 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
PKD – 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
PKD – 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
PKD – 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

XXI.2.2 Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących
się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Zarząd Emitenta składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Jednemu
z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu, jest ponadto możliwe powierzenie innym
członkom funkcji wiceprezesów Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć lat) i nie jest wspólna.
Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje Emitenta, postanowienia Statutu wprowadzają w tym zakresie zasadę, iż
wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
należą do kompetencji Zarządu. Zarząd jest także uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości, czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku
kiedy nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nastąpić ma za cenę wyższą niż
25.000.000 zł, dla zawarcia umowy konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej (§15 ust. Statutu). Wewnętrzną
organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Radę
Nadzorczą.
Sposób reprezentacji Emitenta jest zależny od liczebności Zarządu. W przypadku kiedy składa się on z jednego
członka, członek ten posiada uprawnienie do samodzielnej reprezentacji Emitenta, natomiast w przypadku Zarządu
wieloosobowego do składania oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, lub jednego
członka Zarządu oraz prokurenta. Jedynie Prezes Zarządu ma prawo reprezentacji samodzielnej. Każdy natomiast
członek Zarządu jest uprawniony i zarazem zobowiązany do prowadzenia spraw Emitenta, w zakresie
nieprzekraczającym jego zwykłych czynności.
Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów głos Prezesa Zarządu
ma charakter decydujący. Ważność uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu uzależniona jest od uprzedniego
zawiadomienia wszystkich jego członków, a także od spełnienia wymogu quorum, zgodnie z którym konieczna jest
obecność większości członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
W umowie między Emitentem a członkiem Zarządu Emitent jest reprezentowany przez Radę Nadzorczą, może ona
także upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.
Emitenta może reprezentować również pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, natomiast w przypadku uzyskania przez Emitenta statusu
spółki publicznej z pięciu do siedmiu członków. Powołanie, jak również odwołanie, członków Rady Nadzorczej
następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Organ ten dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, może również powierzyć funkcję Wiceprzewodniczącego innemu członkowi. Kadencja członków Rady
Nadzorczej trwa pięć lat i nie jest wspólna.
Statut przewiduje szczególne wymagania co do składu Rady Nadzorczej, na wypadek uzyskania przez Emitenta
statusu spółki publicznej. W takim przypadku przynajmniej dwóch członków powinno spełniać wymóg niezależności
od Emitenta i podmiotów z nim powiązanych. Warunki niezależności zostały określone w Statucie, a zgodnie z nimi
osoba taka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

w okresie ostatnich 5 lat nie piastowała stanowiska członka Zarządu Emitenta lub spółki stowarzyszonej,
w okresie ostatnich 3 lat nie była pracownikiem Emitenta lub spółki stowarzyszonej,
nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Emitenta lub spółki
stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (y) posiadającego (ych) pakiet
kontrolny akcji,
nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Emitentem
lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu
(stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego
rewidenta Emitenta lub spółki stowarzyszonej,
nie posiada powiązań z członkami Zarządu lub innymi członkami Rady Nadzorczej,
nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 %
(pięciu procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ewentualne niespełnienie powyższych kryteriów przez członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność
czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Emitenta, w tym w szczególności podjętych uchwał.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego, na wniosek Zarządu lub każdego członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni licząc
od otrzymania tego wniosku. Wnioskodawca podaje proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła
posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać
samodzielnie. Wyjątek stanowią pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej oraz posiedzenia nowej kadencji, które
zwoływane są przez Zarząd Emitenta.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, ich miejscem może być siedziba Emitenta,
Starogard Gdański, Gdańsk, Gdynia, Sopot lub Warszawa. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej
posiedzenie może odbyć się również w innym miejscu.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy
jej członkowie zostali powiadomieni na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej
zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów głos Przewodniczącego ma walor
rozstrzygający. Statut dopuszcza również udział członków Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał poprzez
oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż oddanie głosu
na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada
Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie, jak również głosowanie w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest niedopuszczalne w przypadku uchwał
dotyczących powołania i odwołania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach tych osób.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta za ubiegły rok obrotowy, w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników tej oceny,
zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz
delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności;
uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu;
ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;
wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Emitenta udziałów albo akcji w
innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych
przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych
podmiotów;
wyrażanie zgody na zawarcie umów pożyczek i kredytów, udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie
zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek
osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 złotych;
wyrażanie zgody na dokonywanie czynności nieodpłatnych, o jednorazowej wartości świadczenia powyżej
100.000 zł;
zatwierdzenie budżetów i planów finansowych Emitenta oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;
opiniowanie okresowych sprawozdań Zarządu;
wyrażanie zgody na operacje na instrumentach pochodnych;
wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Emitenta (jednostkowych i
skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie
rozwiązania przez Emitenta takiej umowy;
wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Emitenta;
wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na
uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Z tytułu wykonywanej funkcji otrzymują
oni wynagrodzenia w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, ponadto przysługuje im zwrot kosztów
związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej określa uchwalony
przez nią Regulamin Rady Nadzorczej, podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych. Zgody na
zajmowanie się interesami konkurencyjnymi udziela Walne Zgromadzenie.

XXI.2.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji
Prawa (uprawnienia) i obowiązki związane z akcjami Emitenta regulowane są przez przepisy Kodeksu spółek
handlowych, inne przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. Zakres uprawnień z akcji serii A i B jest tożsamy, w
ramach kapitału zakładowego Emitenta nie występują akcje uprzywilejowane.
Prawa skorelowane z akcjami mają charakter majątkowy lub korporacyjny, a ich treść przedstawia poniższy opis.
Uprawnienia o charakterze majątkowym:
1.
Prawo do udziału w zyskach.
Prawo to jest podstawowym uprawnieniem majątkowym akcjonariusza. Dla jego realizacji, istnienie zysku musi
zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta. Następnie konieczne jest
powzięcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu wykazanego zysku lub jego części do
wypłaty akcjonariuszom. Dystrybucja zysku następuje w sposób proporcjonalny do liczby posiadanych akcji przez
poszczególnych akcjonariuszy.
Ustalenie kwoty przeznaczonej do podziału (tzw. suma dywidendowa) następuje w sposób zgodny z zasadami
określonymi w art. 348§1 KSH. Kwota ta nie może być wyższa aniżeli suma zysku za ostatni rok obrotowy
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy (zatem nie dotyczy to uiszczonych
nadwyżek ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną – tzw. agio). Ponadto wspomniany przepis nakazuje
sumę tę obniżyć o niepokryte straty oraz akcje własne. Natomiast z art. 396§1 KSH (i odpowiadającemu mu
postanowienia §9 ust. 1 Statutu Emitenta) wynika obowiązek przelania co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy
na utworzony w celu pokrycia straty kapitał zapasowy, dopóki jego wysokość nie wyniesie przynajmniej 1/3 wysokości
kapitału zakładowego.
Do udziału w dywidendzie uprawnieni są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu dywidendy. Jest to dzień
ustalany przez Walne Zgromadzenie, w przypadku spółki publicznej może nim być dzień powzięcia uchwały o
podziale zysku lub inny dzień, w okresie kolejnych trzech miesięcy od tej daty.
Wypłata dywidendy następuje w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów
dotyczących spółek publicznych. Warunki i tryb postępowania w tym zakresie w odniesieniu do spółki publicznej
określone zostały w Dziale 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Spółka publiczna ma obowiązek informować
Krajowy Depozyt o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy oraz dnia
wypłaty nie później niż pięć dni przed dniem dywidendy. Wypłata środków może nastąpić nie wcześniej niż
dziesiątego dnia po dniu dywidendy, jest ona realizowana za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Emitent
przekazuje środki podlegające wypłacie do KDPW, który następnie, po dokonaniu odpowiednich ustaleń, przekazuje
je domom maklerskim. Te natomiast rozdzielają je pomiędzy prowadzone przez siebie rachunki papierów
wartościowych osób uprawnionych do dywidendy.
W konsekwencji podjęcia uchwały o podziale zysku akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy, które
staje się wymagalne z dniem określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Roszczenie to ulega przedawnieniu na
zasadach ogólnych.
W świetle regulacji obowiązujących na terenie RP osoby fizyczne i prawne niebędące rezydentami nie doznają
jakichkolwiek ograniczeń w prawie do dywidendy. Zakres ich uprawnień jest tożsamy z tymi, jakie posiadają
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rezydenci. Zasady opodatkowania przychodów z tytułu dywidendy zostały przedstawione niżej w Rozdziale IV punkt
11 „Informacja o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych”.
Zgodnie z brzmieniem uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30
czerwca 2014 roku akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2014, to jest od dnia
1 stycznia 2014 roku
2.
Inne prawa do udziału w zysku Emitenta.
Z akcjami nie są związane inne prawa do udziału w zysku Emitenta.
3.
Prawo poboru nowych akcji.
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczy posiadanych akcji (art. 433 KSH). Jednakże
w interesie Emitenta Walne Zgromadzenie jest uprawnione do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub
w części, przy czym dla podjęcia uchwały w tym przedmiocie konieczne jest uprzednie zapowiedzenie jej w porządku
obrad walnego zgromadzenia oraz uzyskanie większości przynajmniej czterech piątych głosów. Obowiązkiem
Zarządu jest przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii zawierającej uzasadnienie powodów
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, w przypadku kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału
przewiduje objęcie nowych akcji w całości przez instytucję finansową (subemitenta), na której ciąży obowiązek
oferowania tychże akcji akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru w sposób określony w
uchwale, bądź kiedy uchwała stanowi, iż nowe akcje zostaną objęte przez subemitenta w sytuacji nieobjęcia ich w
całości lub w części przez akcjonariuszy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa. Dla zawarcia umów z
subemitentem niezbędna jest zgoda Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Objęcie akcji przez subemitenta może nastąpić wyłącznie za wkłady pieniężne.
4.
Prawo udziału w masie likwidacyjnej spółki.
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom jako prawo uczestnictwa w podziale majątku spółki pozostałym po
uprzednim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym podział może nastąpić nie wcześniej, niż po
upływie roku od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Podział następuje proporcjonalnie do
dokonanych przez akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy (art. 474 KSH).
5.
Prawo do rozporządzania akcjami.
Akcjonariusze uprawnieni są do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. Zgodnie z art. 340 § 3
KSH, w okresie, kiedy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, akcjonariusz zachowuje prawo głosu
z obciążonych akcji.
Akcje Emitenta mogą być umarzane, w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia
akcji przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia, powinna ona w szczególności określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a ponadto
sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu podlega ogłoszeniu, umorzenie nie może być
dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
Akcje Emitenta są akcjami wyłącznie na okaziciela, Statut wyklucza możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje
imienne.
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym:
1.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo to przysługuje wszystkim osobom będącym akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego
Zgromadzenia. Sposób realizacji wskazanego prawa jest zależny od formy akcji posiadanych przez akcjonariusza. W
przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu dla uczestnictwa konieczne jest ich złożenie Emitentowi
nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, nie mogą one również zostać odebrane
przed zakończeniem tego dnia. W miejsce akcji może zostać również złożone zaświadczenie potwierdzające złożenie
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określające numery dokumentów akcji i
stwierdzające, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w postaci zdematerializowanej, celem realizacji prawa uczestnictwa,
powinni po ogłoszeniu o zwołaniu Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłosić podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów
wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W
oparciu o przekazane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych informacje o wystawionych
imiennych zaświadczeniach o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KDPW sporządza i przekazuje
Emitentowi wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu akcji na okaziciela w
postaci zdematerializowanej. Rejestracja uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia nie wyłącza prawa zbywania akcji w
okresie między dniem rejestracji a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412
KSH). Na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Emitenta jest także możliwe uczestnictwo w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
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Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga udzielenia
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia wskazuje sposoby weryfikacji
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Pełnomocnik jest uprawniony do udzielenia
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza. Akcjonariusze posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, są uprawnieni do
ustanowienia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Również w
przypadku posiadania akcji zapisanych na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych jest możliwe
ustanowienie oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2.
Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom, a każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia możliwe jest oddanie głosu na
Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej
Emitenta. Głos oddany w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Emitenta jest nieważny.
3.
Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce (art. 399 § 3 KSH). W takim wypadku podmiot zwołujący ustala
również porządek obrad tak zwołanego Walnego Zgromadzenia.
4.
Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia Zarządowi żądania nie dojdzie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Sąd
rejestrowy może upoważnić do jego zwołania akcjonariuszy występujących z żądaniem, jednocześnie Sąd wyznacza
przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH).
5.
Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Celem jego realizacji, odpowiednie żądanie należy zgłosić nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W żądaniu należy zawrzeć uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd ma obowiązek ogłoszenia nie później niż na 18 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy
(art. 401 § 1 KSH).
6.

Prawo zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego (art. 401 § 4 KSH).
7.

Prawo zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia
wprowadzonych do porządku obrad
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom (art. 401 § 5 KSH).

projektów

uchwał

dotyczących

spraw

8.
Prawo zapoznania się z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu,
a także żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną (art. 407§1 KSH).
9.

Prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Zgodnie z art. 407§2 KSH wykonanie takiego żądania powinno
nastąpić w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia.
10. Prawo żądania sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
Prawo to przysługuje wszystkim przysługuje akcjonariuszom posiadającym jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu (art. 410§1 KSH). Sprawdzenie następuje przez wybraną w tym
celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
11. Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego (art. 385§3
KSH).
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12. Prawo do informacji dotyczących Emitenta
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd ma obowiązek
udzielać akcjonariuszom, na zgłoszone przez nich żądania, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428§1 KSH). Zarząd jest uprawniony do odmowy
udzielenia informacji w sytuacji kiedy mogłoby to wyrządzić szkodę Emitentowi, spółce z nim powiązanej albo spółce
lub spółdzielni zależnej. Ponadto członkowie Zarządu mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Jeżeli przemawiają za tym
ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W przypadku odmowy
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz, pod warunkiem zgłoszenia
sprzeciwu do protokołu, jest uprawniony do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do
udzielenia informacji. Wniosek taki może zostać złożony w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia,
na którym miała miejsce odmowa. Ponadto akcjonariusz ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o
zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.
Wniosek o udzielenie informacji może zostać również zgłoszony poza Walnym Zgromadzeniem, wówczas odpowiedzi
Zarząd może udzielić na piśmie, z ograniczeniami wskazanymi powyżej.
13. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Odpowiednie żądanie należy zgłosić najpóźniej na piętnaście dni
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395§4 KSH). Emitent może domagać się zwrotu kosztów realizacji żądania.
14. Prawo przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz żądania wydania poświadczonych
przez Zarząd odpisów uchwał
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Emitent może domagać się zwrotu kosztów realizacji żądania
wydania odpisów (art. 421 § 3 KSH).
15. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi – posiadaczowi akcji zdematerializowanych (art. 328 § 6 KSH). Na jego żądanie
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju
papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji
uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
16. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały
Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, który: (I) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu, (II) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, (III) nie był
obecny na Walnym Zgromadzeniu a do jego zwołania doszło w sposób wadliwy, bądź podjęto uchwałę nieobjętą
porządkiem obrad (art. 422§2 KSH). Powództwo służy w razie podjęcia uchwały sprzecznej ze Statutem, dobrymi
obyczajami, godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Legitymację do
zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia posiada także Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie
tych organów.
Zgodnie z art. 424 § 1 KSH powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale,
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, możliwe jest jednak zawieszenie postępowania
przez Sąd rejestrowy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia sąd, na wniosek Emitenta, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów
sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
17. Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, który: (I) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu, (II) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, (III) nie był
obecny na Walnym Zgromadzeniu a do jego zwołania doszło w sposób wadliwy, bądź podjęto uchwałę nieobjętą
porządkiem obrad (art. 425§1 KSH w zw. z art. 422§2 KSH). Powództwo to może zostać wytoczone przeciwko
Emitentowi w przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały sprzecznej z przepisami Kodeksu spółek
handlowych.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Zaskarżenie
uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, możliwe jest jednak zawieszenie postępowania przez sąd
rejestrowy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia sąd, na wniosek Emitenta, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości
kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
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XXI.2.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad,
które maja bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa
Brak regulacji w statucie lub regulaminach, które odbiegałyby od regulacji ustawowych, z tym zastrzeżeniem, iż akcje
Emitenta są wyłącznie akcjami na okaziciela.
Statut w § 12 przewiduje iż akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie
kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie ze Statutem niedopuszczalna jest zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
Brak w statucie i regulaminach zapisów dotyczących zbywania oraz obciążania akcji.

XXI.2.5 Opis zasad określających sposób zwołania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z
zasadami uczestnictwa w nich
Zgodnie z art. 399 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH, oraz Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
Ponadto zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do
Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 23 Statutu Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne
Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w
Warszawie.
Brak w regulacjach wewnętrznych Emitenta zapisów, które zmieniałyby zasady powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na
trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce
Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy
dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione
znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz
z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie,
najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia
uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Akcjonariusze po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłosić podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412
KSH). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga
udzielenia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia wskazuje sposoby
weryfikacji zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Pełnomocnik jest uprawniony do
udzielenia dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować
więcej niż jednego akcjonariusza. Akcjonariusze posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, są uprawnieni
do ustanowienia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Również w
przypadku posiadania akcji zapisanych na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych jest możliwe
ustanowienie oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

XXI.2.6 Krótki opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem
Brak w statucie i regulaminie postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie
zmiany kontroli nad Emitentem.
Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Emitenta istnieją mechanizm zapobiegające nadużyciu
pozycji przez akcjonariuszy większościowych.
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku,
gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek
akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich
obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

XXI.2.7 Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów regulujących progową wielkość
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji
przez akcjonariusza
Brak takich regulacji w aktach wewnętrznych (statut, regulaminy) Emitenta.
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XXI.2.8 Opis warunków nałożonych zapisami Statutu, regulaminami, którym podlegają zmiany
kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami
obowiązującego prawa
Brak bardziej rygorystycznych uregulowań.

XXII ISTOTNE UMOWY EMITENTA
XXII.1 PODSUMOWANIE ISTOTNYCH UMÓW, INNYCH NIŻ UMOWY ZAWIERANE W
NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, KTÓRYCH STRONĄ JEST
EMITENT LUB DOWOLNY CZŁONEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES
DWÓCH LAT BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ PUBLIKACJI
DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO
Poniższe zestawienie przedstawia istotne umowy Emitenta, nie zawarte w normalnym toku działalności. Wskazane
zobowiązania uznane zostały za istotne z uwagi na ich wysoką wartość i związany z nią wpływ na wysokość pasywów
Emitenta.
Tabela 39 Istotne umowy Emitenta, nie zawarte w normalnym toku działalności wg stanu na 30.06.2014 (z wyłączeniem
umów o linie faktoringowe, zaprezentowanych wg. stanu na dzień 30.09.2014) oraz Umowy Kredytu Nieodnawialnego
z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., zaprezentowanej wg stanu na dzień 24.11.2014)

Rodzaj kredytu

Kwota (w
tys. zł, o
ile nie
zastrzeżo
no innej
waluty)

Oprocentowanie

Kwota
pozostająca
do spłaty
(w tys. zł)

Termin
spłaty

Zabezpieczenie

Bank Spółdzielczy w Skórczu

Umowa kredytu
obrotowego
Z/51/Dz/2011 z dnia
29.12.2011,
przeznaczona na
realizację inwestycji
deweloperskiej w
Gdańsku przy ul.
Potęgowskiej

Umowa kredytu
inwestycyjnego
Z/619/2007 z dnia
14.02.2008,
przeznaczona na
zakup nieruchomości
w Gdańsku przy ul.
Potęgowskiej

10 000

4 800

wibor 3m+2,5%

wibor 1m+1,35%

5 243

1 451
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31.07.2016

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 tys. zł
na nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Potęgowskiej
należącej do Emitenta, KW
GD1G/00075626/3; hipoteka do
kwoty 10 000 tys. zł położonej w
Tczewie przy ul. Nad Wisłą
należącej
do
Emitenta KW
GD1T/00019716/3;
hipoteka
łączna do kwoty 3 000 tys. zł na
nieruchomości
położonej
w
Gdańsku przy ul. Kartuskiej
należącej
do
Emitenta KW
GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3,
GD1G/00231817/1;
hipoteka
łączna do kwoty 2 000 tys. zł na
nieruchomościach położonych w
Kiełbasinie, należących do osoby
trzeciej KW TO1T/00009611/9,
TO1T/00067975/2
hipoteka zwykła do kwoty 4 800
tys. zł, hipoteka kaucyjna do kwoty
2 000 tys. zł na nieruchomości
położonej w Gdańsku przy ul.
Potęgowskiej
należącej
do
Emitenta KW GD1G/00075626/3
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Rodzaj kredytu

Umowa kredytu
obrotowego
Z/50/Dz/2011 z dnia
29.12.2011,
przeznaczona na
realizację inwestycji w
Gdańsku przy ul.
Toruńskiej

Umowa kredytu
inwestycyjnego
Z/168/2007 z dnia
21.05.2007,
przeznaczony na
zakup nieruchomości
w Gdańsku przy ul.
Toruńskiej
Umowa kredytu
inwestycyjnego
Z/38/Dz/2013 z dnia
24.05.2013
przeznaczona na
zakup nieruchomości
w Gdańsku Morenie

Kwota (w
tys. zł, o
ile nie
zastrzeżo
no innej
waluty)

10 000

6 600

3 000

Oprocentowanie

wibor 3m+2,5%

wibor 1m+1,5%

wibor 1m+3%

Kwota
pozostająca
do spłaty
(w tys. zł)

10 000

2 016

2 875

Termin
spłaty

Zabezpieczenie

31.07.2016

hipoteka do kwoty 20 000 tys. zł
na nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Toruńskiej
należącej do Emitenta KW
GD1G/00047844/2, hipoteka do
kwoty 10 000 tys. zł położonej w
Tczewie przy ul. Nad Wisłą
należącej do Emitenta KW
GD1T/00019716/3, hipoteka
łączna do kwoty 3 000 tys. zł na
nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Kartuskiej
należącej do Emitenta KW
GD1G/00212568/1,
GD1G/00226958/3,
GD1G/00231817/1, hipoteka
łączna do kwoty 2 000 tys. zł na
nieruchomościach położonych w
Kiełbasinie należących do osoby
trzeciej KW TO1T/00009611/9,
TO1T/00067975/2

31.07.2016

hipoteka zwykła do kwoty 6 600
tys. zł i hipoteka kaucyjna do
kwoty 3 000 tys. zł na
nieruchomości położonej w
Gdańsku ul. Toruńska należącej
do Emitenta KW
GD1G/00047844/2

30.04.2018

hipoteka do kwoty 3 000 tys. zł na
nieruchomości położonej w
Pinczynie należącej do Emitenta
KW GD1A/00038351/7, hipoteka
do kwoty 1 500 tys. położonej w
Gdańsku Morenie należącej do
Emitenta KW GD1G/00227145/8

Bank PEKAO S.A.

Umowa kredytu w
rachunku bieżącego

3 000

wibor 1m+1,8%

2 799

31.01.2015

Umowa kredytu
obrotowego

15 000

wibor 1m+1,5%

13 990

31.01.2015

hipoteka osoby trzeciej (Paweł
Kasiarz) hipoteka umowna do
kwoty 4 000 000,00 zł na
nieruchomościach położonych w
Pinczynie KW GD1A/00008779/4 i
GD1A/00061343/8, poręczenie do
kwoty 4 500 000,00 zł udzielone
przez Mariusza Tuchlina
hipoteka umowna do kwoty 2 700
000,00 zł na nieruchomości
należącej do Mariusza Tuchlina
położonej w Pinczynie KW
GD1A/00015721/5, hipoteka na
nieruchomości należącej do
Mariusza Tuchlina położonej w
Rokocinie KW GD1A/00013763/7,
hipoteka umowna łączna do kwoty
5 500 000,00 zł na
nieruchomościach należących do
DEKPOL położonych w Rokitkach
KW GD1T/00049849/3 i
GD1T/00050468/8, cesje z
kontraktów w kwocie nie mniejszej
niż 30 000 000,00 zł, poręczenie
do kwoty kredytu 15 000 000,00 zł
udzielone przez Mariusza Tuchlina

Mariusz Tuchlin
Umowa pożyczki z
dnia 19 grudnia 2006
roku
Umowa pożyczki z
dnia 31 marca 2010
roku (zawarta

6 500

7%

6.500

31.12.2018

-

2 150

7%

30

31.12.2018

-
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Rodzaj kredytu

Kwota (w
tys. zł, o
ile nie
zastrzeżo
no innej
waluty)

Oprocentowanie

Kwota
pozostająca
do spłaty
(w tys. zł)

Termin
spłaty

Zabezpieczenie

pierwotnie z Heleną
Tuchlin, będąca
przedmiotem
darowizny dokonanej
na rzecz Mariusza
Tuchlin)
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o linię
faktoringową z
prawem regresu w
obrocie krajowym i
zagranicznym

1 800

Umowa o linię
faktoringową z
prawem regresu w
obrocie krajowym i
zagranicznym

300 waluta
EUR

Umowa Kredytu
Nieodnawialnego

11 743

Bankowi
przysługuje
miesięczna
prowizja
operacyjna z tytułu
realizacji
czynności
wynikających
z umowy w
wysokości 0,20%
od kwoty brutto
przelanych w
danym miesiącu
wierzytelności, a
także odsetki
dyskontowe od
wartości
nominalnej
sfinansowanych
wierzytelności w
wysokości 2 pkt
procentowych w
stosunku rocznym
Bankowi
przysługuje
miesięczna
prowizja
operacyjna z tytułu
realizacji
czynności
wynikających
z umowy w
wysokości 0,20%
od kwoty brutto
przelanych w
danym miesiącu
wierzytelności, a
także odsetki
dyskontowe
obliczone od
wartości
nominalnej
sfinansowanych
wierzytelności,
liczone od dnia
wypłaty zaliczki do
dnia terminu
płatności faktury
włącznie,
powiększone o
marżę banku w
wysokości 2,70%
w stosunku
rocznym;
oprocentowanie
dyskonta ustalane
jest na bazie
EURIBOR dla
depozytów 1M

-

-

1. weksel in blanco,
2. pełnomocnictwo dla Banku do
dysponowania określonymi w
umowie rachunkami bankowymi
3. cesja na Bank wierzytelności
faktoringowych określonych w
umowie

WIBOR 1m+1,1%.

260

-

-

1. weksel in blanco,
2. pełnomocnictwo dla Banku do
dysponowania określonymi w
umowie rachunkami bankowymi
3. cesja na Bank wierzytelności
faktoringowych określonych w
umowie

-

30.06.2015

1. pełnomocnictwo dla Banku do
dysponowania określonymi w
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Rodzaj kredytu

Kwota (w
tys. zł, o
ile nie
zastrzeżo
no innej
waluty)

Oprocentowanie

Kwota
pozostająca
do spłaty
(w tys. zł)

Termin
spłaty

Zabezpieczenie

umowie rachunkami bankowymi.
2. Gwarancja spłaty 29,80% kwoty
kredytu, tj 3 500 000,00 zł przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
[dalej BGK], w ramach portfelowej
linii gwarancyjnej de minimis.
3. Cesja na Bank wierzytelności z
umowy ubezpieczenia ryzyk
budowlano- montażowych
zawartej z Sopockim
Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo
Hestia SA, potwierdzonej polisą nr
436000045761.
4. Przelew wierzytelności z umowy
o wybudowanie hali produkcyjno
magazynowej z częścią biurową,
socjalną i techniczną z dnia
26.06.2014 zawartej pomiędzy
PanLink Spółka z o.o. a Dekpol
SA.
5. Weksel własny in blanco z
wystawienia Kredytobiorcy wraz z
deklaracją wekslową poręczony
przez Prezesa Zarządu Emitenta
Mariusza Tuchlin
Źródło: Emitent

XXII.2

PODSUMOWANIE INNYCH ISTOTNYCH UMÓW, NIEZAWARTYCH W RAMACH
NORMALNEGO TOKU DZIAŁALNOŚCI, KTÓRYCH STRONĄ JEST CZŁONEK
GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZAWIERAJĄCYCH POSTANOWIENIA
POWODUJĄCE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY
LUB NABYCIE PRZEZ NIEGO PRAWA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GRUPY
KAPITAŁOWEJ W DACIE DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO

Emitent nie jest podmiotem tworzącym grupę kapitałową, brak jest umów tego rodzaju.

XXIII INFORMACJE OSÓB TRZECICH, OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I
OŚWIADCZENIA O ZAANGAŻOWANIU
XXIII.1 DANE O EKSPERTACH I OSOBACH SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORTY NA ZLECENIE EMITENTA I WYKORZYSTANIU INFORMACJI PRZEZ NICH SPORZĄDZONYCH
W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM
W Prospekcie emisyjnym nie zostało zamieszczone żadne oświadczenie ani raport osoby określanej jako ekspert.

XXIII.2 OŚWIADCZENIE O RZETELNOŚCI W WYKORZYSTANIU RAPORTÓW
SPORZĄDZONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ORAZ O ŹRÓDŁACH INFORMACJI
W Prospekcie Emisyjnym nie wystąpiły stwierdzenia lub raporty osób określanych jako eksperci.
Emitent i jego Doradcy w niniejszym Prospekcie Emisyjnym powołują się na informacje pochodzące ze źródeł innych
niż Emitent, w tym:
Główny Urząd Statystyczny – http://stat.gov.pl/ – „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we
wrześniu 2014r.”;
Główny Urząd Statystyczny – http://stat.gov.pl/ – „Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji
budowlano-montażowej we wrześniu 2014 r.”;
Główny Urząd Statystyczny – http://stat.gov.pl/ - „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w
październiku 2014r.”
Główny Urząd Statystyczny, Wydział Budownictwa w Departamencie Produkcji - http://stat.gov.pl/ - „Budownictwo
– wyniki działalności w 2013 r.”, lipiec 2014r.;
Główny Urząd Statystyczny - „Budownictwo mieszkaniowe. I-IV kwartał 2013 r.”;
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-

Główny Urząd Statystyczny - „Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2014 r.”;
Główny Urząd Statystyczny - „Koniunktura konsumencka. Październik 2014 r.”;
Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny - http://www.nbp.pl/ - „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na
rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2014 r.”, wrzesień 2014 r.;
Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny we współpracy z Oddziałami Okręgowymi - http://www.nbp.pl/ „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.”, wrzesień 2014 r.;
Raport firmy badawczej PMR - „Sektor budowlany w Polsce 2014 – Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata
2014-2016”;
Portal eGospodarka.pl - http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/;
Portal Gazeta.pl - http://pieniadze.gazeta.pl/
Portal trójmiasto.pl - http://dom.trojmiasto.pl/.

Zarząd Emitenta oświadcza, że wykorzystane informacje pochodzące z przytoczonego źródła zostały dokładnie
przytoczone i stanowią streszczenie, na które składa się zbiór najistotniejszych faktów i nie zostały pominięte żadne
fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.

XXIV DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się w formie papierowej lub elektronicznej z
treścią następujących dokumentów udostępnionych do wglądu:
1. Statut Emitenta;
2. Regulamin WZA;
3. Regulamin RN;
4. Regulamin Zarządu;
5. Historyczne dane finansowe Emitenta za każde z dwóch lat obrachunkowych poprzedzających publikację
Prospektu;
Dokumenty wymienione w ppkt. 1, 2, 3, 4 dostępne są również na stronie internetowej Emitenta www.dekpol.pl.

XXV INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie posiada udziałów/akcji w
żadnych podmiotach.

262

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

CZĘŚĆ IV.
I

DOKUMENT OFERTOWY
CZYNNIKI RYZYKA

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Części II niniejszego Prospektu emisyjnego.

II

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wykaz osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie emisyjnym wraz z oświadczeniami,
zamieszczony jest w Części III niniejszego Prospektu emisyjnego – w Dokumencie Rejestracyjnym, w Rozdziale I.

III PODSTAWOWE INFORMACJE
III.1 OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM
Zdaniem Zarządu Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu
do środków pieniężnych oraz innych dostępnych, płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich
zobowiązań, wystarcza na pokrycie bieżących potrzeb Emitenta w okresie 12 miesięcy licząc od daty zatwierdzenia
Prospektu emisyjnego.

III.2 KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE
Zarząd Emitenta oświadcza, że od dnia 30.09.2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nie zaszły u
Emitenta żadne istotne zmiany w zakresie kapitalizacji i zadłużenia. Ponadto Zarząd Emitenta oświadcza, iż na
bieżąco reguluje zobowiązania kredytowe, w tym zobowiązania wynikające z kredytów inwestycyjnych.
Tabela 40 Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta wg stanu na 30.09.2014
Wyszczególnienie
Kwota (tys. zł)
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem, w tym:

69 687

- Rezerwy krótkoterminowe, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Krótkoterminowa
część
długoterminowych
kredytów
bankowych i pożyczek, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Zobowiązania wekslowe, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym:

0,7

0,7
14 494
14 494
2 016
2 016
40 301

40 301
0

663

- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone

663
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Wyszczególnienie
- Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone

Kwota (tys. zł)
2 269

2 269

- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w tym:

71

- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem
bieżącej części zadłużenia długoterminowego)
- Rezerwy długoterminowe, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe ogółem (z
wyłączeniem bieżącej części kredytów bankowych i pożyczek
długoterminowych), w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Pozostałe długoterminowe zobowiązania, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- Gwarantowane
- Zabezpieczone
- niegwarantowane/niezabezpieczone
Kapitał własny
- Kapitał zakładowy
- Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
- Kapitały rezerwowe i zapasowe
- Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów
- Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego
- Kapitał mniejszości
Źródło: Emitent

71
6 426

6 426
3 446

3 446
50 395
30

30
18

18
26 595

26 595
0

23 752

23 752
0

0
67 112
6 410
0
51 103
9 599

Tabela 41 Zadłużenie netto Emitenta wg stanu na 30.09.2014
Wyszczególnienie
A.
B.
C.
D.
E.

Kwota (tys. zł)

Środki pieniężne w kasie i banku
Lokaty krótkoterminowe
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Płynność (A) + (B) + (C)
Bieżące należności finansowe

6 721
0
0
6 721
0
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Kwota (tys. zł)

F.
G.
H.
I.

Krótkoterminowe zadłużenie w bankach
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego
Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H)
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) – (E) –
J.
(D)
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe
L. Wyemitowane obligacje
M. Inne zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) +
N.
(M)
O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N)
Źródło: Emitent

14 494
2 016
16 510
9 789
26 595
20 000
3752
50 347
60 136

Zadłużenie pośrednie i warunkowe wg stanu na 30.09.2014 rok:
Wg stanu na dzień 30.09.2014 roku łączna wartość udzielonych na rzecz Emitenta gwarancji bankowych wynosi 395
tys. zł, co prezentuje poniższa tabela:
Tabela 42 Gwarancje bankowe Emitenta wg stanu na dzień 30.09.2014r.
Bank
Nr gwarancji
Data
Termin
Kwota
wystawienia
ważności
(tys. zł)
BS Skórcz
12/2013
25.11.2013
25.02.2019
87
BS Skórcz
10/2013
18.09.2013
13.11.2018
10
BS Skórcz
16/2012
06.08.2012
30.09.2015
14
BS Skórcz
17/2012
17.08.2012
31.07.2017
9
BS Skórcz
7/2012
19.03.2012
01.06.2017
9
BS Skórcz
6/2010
16.09.2010
16.12.2015
51
BS Skórcz
3/2014
01.07.2014
31.12.2014
215
Razem
395
Źródło: Emitent

Beneficjent
DOVISTA
DOVISTA
GDDKiA
DOVISTA
DOVISTA
DOVISTA

Budowa
Wędkowy
Wędkowy
Sztum
Wędkowy
Wędkowy
Wędkowy

Wartość gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych Emitentowi przez firmy ubezpieczeniowe wg stanu na dzień
30.09.2014 roku wynosi 20.380,20 tys. zł.
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent nie udzielał żadnych poręczeń na rzecz podmiotów
trzecich.

III.3 INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB
OFERTĘ
Nie występuje konflikt interesów osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę o istotnym
znaczeniu dla emisji lub oferty.
a) Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję oferującego i jest podmiotem odpowiedzialnym za pośredniczenie w
proponowaniu przez Spółkę nabycia Akcji Oferowanych.
Millennium Dom Maklerski S.A. realizuje również czynności o charakterze doradczym, mające na celu
przygotowanie i organizację Oferty, w tym:
- przygotowanie i obsługa zatwierdzenia Prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Oferowanych;
- przygotowanie i obsługa Publicznej Oferty;
Pomiędzy działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów i jednocześnie nie istnieją
żadne powiązania osobiste, organizacyjne, finansowe bądź też umowne pomiędzy Oferującym a Emitentem.
Wynagrodzenie Oferującego jest w części uzależnione od powodzenia oferty.
b) JKG Finanse Sp. z o.o. jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję Doradcy
Finansowego w związku z emisją Akcji Serii B. Do zadań JKG Finanse Sp. z o.o. należy: przygotowanie
finansowo-organizacyjnej części Prospektu emisyjnego w zakresie zgodnym z ustawą o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29.04.2004 roku, uczestnictwo wraz
z organami Emitenta w rozmowach z inwestorami w celu prezentacji kierunków rozwoju i strategii działania
Emitenta. JKG Finanse Sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne, zależne od wartości
oferty Akcji Serii B. Wg stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu emisyjnego Jacek Grzywacz – Prezes
Zarządu JKG Finanse Sp. z o.o., pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
c) Radca prawny Przemysław Budzyński, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Przemysław Budzyński, jest
związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję Doradcy Prawnego w związku z emisją Akcji Serii
B. Do zadań Kancelarii Radcy Prawnego Przemysława Budzyńskiego należy: przygotowanie określonych
elementów Prospektu emisyjnego o charakterze prawnym oraz reprezentacja Emitenta w postępowaniu sądowym
o rejestrację podjętych uchwał. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego ma charakter stały, nie jest zależne od
wartości oferty Akcji.
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III.4 PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Oferta obejmuje emisję Akcji Serii B oraz sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Emisja ma na celu pozyskanie przez Emitenta środków pieniężnych przeznaczonych na sfinansowanie i realizację
strategii rozwoju oraz planu inwestycyjnego Emitenta.
Emitent zakłada, iż przychody netto z emisji Akcji Serii B wyniosą około 70 milionów PLN. Tabela poniżej przedstawia
planowane wykorzystanie pozyskanych przez Emitenta środków pieniężnych.
Tabela 43 Wykorzystanie środków z emisji (w tys. zł)
L.p.

Wyszczególnienie

Kwota wydatków
ogółem

Planowany termin
realizacji

1.

Finansowanie obrotowe w ramach generalnego wykonawstwa w związku z
planowanym zwiększeniem portfela zleceń w 2014 i 2015 roku

15.000

2014-2015

2.

Rozbudowa zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z
rozbudową sieci sprzedaży/siecią pozyskania klientów, finansowanie składów
magazynowych (cel inwestycyjny odpowiadający aktualnie prowadzonej
przez Emitenta inwestycji w zakresie produkcji łyżek skarpowych)

20.000

2014-2016

3.

Pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie
wstępnych etapów budowy projektów developerskich

25.000

2015-2016

4.

Finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii

10.000

2015–2017

Źródło: Emitent

Charakterystyka poszczególnych celów emisyjnych została zaprezentowana poniżej:
- Finansowanie obrotowe w ramach generalnego wykonawstwa w związku z planowanym zwiększeniem portfela
zleceń w 2014 i 2015 roku – ok. 15 mln zł (finansowanie należności i zapasów).
- Rozbudowa zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z rozbudową sieci sprzedaży/siecią
pozyskania klientów, finansowanie składów magazynowych – ok. 20 mln zł (cel inwestycyjny odpowiadający
aktualnie prowadzonej przez Emitenta inwestycji w zakresie produkcji łyżek skarpowych). Inwestycja w
szczególności polega na:
o Budowie hali produkcyjnej o powierzchni 5 300 m2 oraz placów magazynowych o powierzchni
8 500 m2;
o Zakupie nowoczesnych maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych do produkcji osprzętu do maszyn
budowlanych;
o Stworzeniu działu B+R (badanie i rozwój);
o Stworzeniu sieci sprzedaży produktów.
Łączna wartość inwestycji w I etapie wyniesienie ok. 20.000 tys. zł. Termin realizacji I etapu to czerwiec 2015
roku. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego projekt inwestycyjny jest na etapie budowy
(stawianie konstrukcji stalowej, prace ziemne, zakup części maszyn). Wartość inwestycji w II etapie (zakup
nowoczesnych linii produkcyjnych, automatyzacja procesów produkcyjnych, rozbudowa sieci sprzedaży) wyniesie
ok. 10.000 tys. zł. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego II etap projektu jest w fazie
projektowania. Pozostała część środków na realizację projektu rozbudowy (ok. 10.000 tys. zł) pochodzi z
pozyskanego dofinansowania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (ok. 8.800 tys. zł) oraz ze środków
własnych Emitenta (ok. 1.200 tys. zł).
- Pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie wstępnych etapów budowy projektów
developerskich – ok. 25 mln zł. Łączna wartość inwestycji to ok. 30.000 tys. zł. Wg stanu na dzień zatwierdzenia
Prospektu emisyjnego projekt inwestycyjny jest na etapie prowadzenia bardzo zaawansowanych rozmów z
właścicielami nieruchomości (analizy stanów prawnych nieruchomości, negocjacje cenowe) oraz negocjowania
umów przedwstępnych. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, Emitent nie podpisał żadnych
umów, w tym umów przedwstępnych, na zakup nieruchomości stanowiących bank ziemi dla przyszłych inwestycji
developerskich. Pozostałą część środków finansowych w związku z inwestycją Emitent sfinansuje ze środków
własnych lub ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
- Finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii – ok. 10 mln. zł. Całkowita wartość inwestycji po
stronie Emitenta to ok. 10.000 tys. zł (odkupienie 50% praw do gruntu, na którym będzie realizowany projekt za cenę
ok. 1.250 tys. zł, przejęcie zobowiązania kredytowego w kwocie 2.100 tys. zł związanego z przejętą częścią praw do
gruntu, oraz finansowanie wstępnych prac budowlanych; całkowita wartość projektu developerskiego wyrażona w
kosztach realizacji wyniesie ok. 90.000 tys. zł; całkowita wartość projektu developerskiego wyrażona w przychodach
ze sprzedaży mieszkań szacowana jest na poziomie ok. 130.000 tys. zł; pozostała część inwestycji będzie
finansowana z kredytu bankowego, o który wystąpi spółka celowa, powołana dla realizacji zadania). Inwestycja jest
zlokalizowana w miejscowości Mandal położonej na południu Norwegii, nad morzem Północnym. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę zostanie stworzona spółka celowa z podmiotem norweskim (udziały po 50%). Podmiot
norweski („OAN Holding” - Odd Arvid Nilsen) jest właścicielem drugiej części 50% praw do gruntu. Całkowita
powierzchnia gruntu, na którym ma być wybudowana inwestycja mieszkaniowa to ok. 1,3 ha. Na przedmiotowej
powierzchni ma powstać osiedle mieszkaniowe o łącznej powierzchni mieszkań ok. 8.500 m2. Generalnym
wykonawcą inwestycji będzie DEKPOL S.A., natomiast sprzedaż mieszkań będzie odbywała się poprzez biuro
sprzedaży mieszkań zorganizowane przez norweskiego partnera. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu
emisyjnego kontynuowane są prace projektowe oraz postępowanie administracyjne w celu uzyskania warunków

266

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

zabudowy na cele mieszkaniowe oraz pozwolenia na budowę. Przewidywany czas uzyskania pozwoleń to 31.12.2014
rok. Przewidywany czas rozpoczęcia inwestycji - drugi kwartał 2015 roku. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu
emisyjnego Emitent jest na etapie prowadzenia negocjacji z partnerem norweskim i uszczegółowiania warunków
współpracy, których wyrazem będzie podpisanie Umowy pomiędzy stronami. Warunkiem przystąpienia Emitenta do
projektu jest posiadanie zaplecza kapitałowego w kwocie ok. 10.000 tys. zł, które jest niezbędne dla realizacji
wstępnego etapu projektu.
Cele inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z emisji. W przypadku, kiedy środki pozyskane z
emisji okażą się niewystarczające na zrealizowanie zakładanych celów emisji, Emitent dopuszcza uzupełnienie
finansowania kredytami bankowymi, wypracowaną nadwyżką finansową lub finansowaniem dłużnym w postaci
obligacji korporacyjnych.
Cele emisyjne zostały uporządkowane według priorytetu ich realizacji przez Emitenta. W przypadku odnotowania
innego poziomu wpływów z emisji niż zakłada Spółka, ewentualne zmiany w realizacji wymienionych projektów
inwestycyjnych zostaną przeprowadzone zgodnie z zaprezentowanymi priorytetami, w tym Emitent dopuszcza
możliwość ograniczenia wydatków na zakup banku ziemi, jak również dopuszcza możliwość odsunięcia w czasie
inwestycji w Norwegii.
Z uwagi na zmienne otoczenie gospodarcze Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany struktury finansowania
zaprezentowanych celów emisyjnych, jak również zmiany alokacji pozyskanych środków pomiędzy wymienione cele
emisyjne. Ewentualne decyzje dotyczące przesunięć środków będą podejmowane przez Zarząd Emitenta w drodze
uchwały i komunikowane w raportach bieżących niezwłocznie po podjęciu takich decyzji.
Do momentu wykorzystania środków z emisji Akcji Serii B, pozyskane środki będą inwestowane w formie lokat
bankowych, bonów skarbowych, obligacji państwowych lub gwarantowanych papierów dłużnych przedsiębiorstw.
W opinii Zarządu Emitenta przeprowadzenie Oferty i pozyskanie środków pieniężnych z emisji Akcji Serii B w
znacznym stopniu przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Emitenta.

IV INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU
IV.1 OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH DO OBROTU
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WŁĄCZNIE Z KODEM ISIN (MIĘDZYNARODOWY
NU-MER IDENTYFIKACYJNY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) LUB INNYM
PODOBNYM KODEM IDENTYFIKACYJNYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:
 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00
zł każda.
Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Ofertą objętych jest:
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda
oferowanych przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii B)
 do 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oferowanych przez
Sprzedającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).
Zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent jest zobowiązany do zawarcia z KDPW umowy,
której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii A i Serii B w depozycie papierów wartościowych. Wraz z rejestracją
Akcji nastąpi nadanie im kodu ISIN. Umową z KDPW objęte zostaną także prawa do akcji serii B.

IV.2 PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE TE PAPIERY
WARTOŚCIOWE
Podstawą utworzenia Akcji są przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.
Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością trzech czwartych głosów (art. 415 § 1 KSH). Zgłoszenie
uchwały do Sądu Rejestrowego powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku
akcji nowej emisji będących przedmiotem Oferty objętej Prospektem Emisyjnym (Akcji Serii B) w terminie 12 miesięcy
od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile
wniosek o zatwierdzenie Prospektu został złożony przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o
podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 KSH).
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IV.3 WSKAZANIE, CZY TE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI,
CZY TEŻ NA OKAZICIELA, ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ DOKUMENTU, CZY SĄ
ZDEMATERIALIZOWANE. W PRZYPADKU FORMY ZDEMATERIALIZOWANEJ,
NALEŻY PODAĆ NAZWĘ I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA
PROWADZENIE REJESTRU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Akcje Serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i mają formę dokumentu. Zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi Akcje Serii A ulegną one dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie
umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul.
Książęca 4, 00-498 Warszawa), który jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji papierów
wartościowych. Przed zawarciem umowy Akcje Serii A zostaną złożone do depozytu prowadzonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną (art. 6 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Akcje Serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu, podlegały one będą rejestracji w
systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
Prawa do Akcji Serii B są papierami wartościowymi, z których wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy
dokumentu akcji serii B, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania
akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego
odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.

IV.4 WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Akcje emitowane są w złotych.

IV.5 OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z
PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW
Prawa (uprawnienia) i obowiązki związane z akcjami Emitenta regulowane są przez przepisy Kodeksu spółek
handlowych, inne przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. Zakres uprawnień z Akcji Serii A i B jest tożsamy, w
ramach kapitału zakładowego Emitenta nie występują akcje uprzywilejowane.
Prawa skorelowane z akcjami mają charakter majątkowy lub korporacyjny, a ich treść przedstawia poniższy opis.
Uprawnienia o charakterze majątkowym:
1. Prawo do udziału w zyskach.
Prawo to jest podstawowym uprawnieniem majątkowym akcjonariusza. Dla jego realizacji, istnienie zysku musi
zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta. Następnie konieczne jest
powzięcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu wykazanego zysku lub jego części do
wypłaty akcjonariuszom. Dystrybucja zysku następuje w sposób proporcjonalny do liczby posiadanych akcji przez
poszczególnych akcjonariuszy.
Ustalenie kwoty przeznaczonej do podziału (tzw. suma dywidendowa) następuje w sposób zgodny z zasadami
określonymi w art. 348 § 1 KSH. Kwota ta nie może być wyższa aniżeli suma zysku za ostatni rok obrotowy
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy (zatem nie dotyczy to uiszczonych
nadwyżek ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną – tzw. agio). Ponadto wspomniany przepis nakazuje
sumę tę obniżyć o niepokryte straty oraz akcje własne. Natomiast z art. 396 § 1 KSH (i odpowiadającemu mu
postanowienia § 9 ust. 1 Statutu Emitenta) wynika obowiązek przelania co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy
na utworzony w celu pokrycia straty kapitał zapasowy, dopóki jego wysokość nie wyniesie przynajmniej 1/3 wysokości
kapitału zakładowego.
Do udziału w dywidendzie uprawnieni są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu dywidendy. Jest to dzień
ustalany przez Walne Zgromadzenie, w przypadku spółki publicznej może nim być dzień powzięcia uchwały o
podziale zysku lub inny dzień, w okresie kolejnych trzech miesięcy od tej daty.
Wypłata dywidendy następuje w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów
dotyczących spółek publicznych. Warunki i tryb postępowania w tym zakresie w odniesieniu do spółki publicznej
określone zostały w Dziale 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Spółka publiczna ma obowiązek informować
Krajowy Depozyt o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy oraz dnia
wypłaty nie później niż pięć dni przed dniem dywidendy. Wypłata środków może nastąpić nie wcześniej niż
dziesiątego dnia po dniu dywidendy, jest ona realizowana za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Emitent
przekazuje środki podlegające wypłacie do KDPW, który następnie, po dokonaniu odpowiednich ustaleń, przekazuje
je domom maklerskim. Te natomiast rozdzielają je pomiędzy prowadzone przez siebie rachunki papierów
wartościowych osób uprawnionych do dywidendy.
W konsekwencji podjęcia uchwały o podziale zysku akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy, które
staje się wymagalne z dniem określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Roszczenie to ulega przedawnieniu na
zasadach ogólnych.
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W świetle regulacji obowiązujących na terenie RP osoby fizyczne i prawne niebędące rezydentami nie doznają
jakichkolwiek ograniczeń w prawie do dywidendy. Zakres ich uprawnień jest tożsamy z tymi, jakie posiadają
rezydenci. Zasady opodatkowania przychodów z tytułu dywidendy zostały przedstawione niżej w Rozdziale IV punkt
11 „Informacja o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych”.
Zgodnie z brzmieniem uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30
czerwca 2014 roku akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2014, to jest od dnia
1 stycznia 2014 roku.
2. Inne prawa do udziału w zysku Emitenta.
Z akcjami nie są związane inne prawa do udziału w zysku Emitenta.
3. Prawo poboru nowych akcji.
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczy posiadanych akcji (art. 433 KSH). Jednakże
w interesie Emitenta Walne Zgromadzenie jest uprawnione do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub
w części, przy czym dla podjęcia uchwały w tym przedmiocie konieczne jest uprzednie zapowiedzenie jej w porządku
obrad walnego zgromadzenia oraz uzyskanie większości przynajmniej czterech piątych głosów. Obowiązkiem
Zarządu jest przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii zawierającej uzasadnienie powodów
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, w przypadku kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału
przewiduje objęcie nowych akcji w całości przez instytucję finansową (subemitenta), na której ciąży obowiązek
oferowania tychże akcji akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru w sposób określony w
uchwale, bądź kiedy uchwała stanowi, iż nowe akcje zostaną objęte przez subemitenta w sytuacji nieobjęcia ich w
całości lub w części przez akcjonariuszy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa. Dla zawarcia umów z
subemitentem niezbędna jest zgoda Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Objęcie akcji przez subemitenta może nastąpić wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Prawo udziału w masie likwidacyjnej spółki.
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom jako prawo uczestnictwa w podziale majątku spółki pozostałym po
uprzednim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym podział może nastąpić nie wcześniej, niż po
upływie roku od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Podział następuje proporcjonalnie do
dokonanych przez akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy (art. 474 KSH).
5. Prawo do rozporządzania akcjami.
Akcjonariusze uprawnieni są do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. Zgodnie z art. 340 § 3
KSH, w okresie, kiedy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, akcjonariusz zachowuje prawo głosu
z obciążonych akcji.
Akcje Emitenta mogą być umarzane, w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia
akcji przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia, powinna ona w szczególności określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a ponadto
sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu podlega ogłoszeniu, umorzenie nie może być
dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
Akcje Emitenta są akcjami wyłącznie na okaziciela, Statut wyklucza możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje
imienne.
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym:
1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo to przysługuje wszystkim osobom będącym akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego
Zgromadzenia. Sposób realizacji wskazanego prawa jest zależny od formy akcji posiadanych przez akcjonariusza. W
przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu dla uczestnictwa konieczne jest ich złożenie Emitentowi
nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, nie mogą one również zostać odebrane
przed zakończeniem tego dnia. W miejsce akcji może zostać również złożone zaświadczenie potwierdzające złożenie
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określające numery dokumentów akcji i
stwierdzające, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w postaci zdematerializowanej, celem realizacji prawa uczestnictwa,
powinni po ogłoszeniu o zwołaniu Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłosić podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów
wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W
oparciu o przekazane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych informacje o wystawionych
imiennych zaświadczeniach o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KDPW sporządza i przekazuje
Emitentowi wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu akcji na okaziciela w
postaci zdematerializowanej. Rejestracja uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia nie wyłącza prawa zbywania akcji w
okresie między dniem rejestracji a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
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Akcjonariusze mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412
KSH). Na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Emitenta jest także możliwe uczestnictwo w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga udzielenia
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia wskazuje sposoby weryfikacji
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Pełnomocnik jest uprawniony do udzielenia
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza. Akcjonariusze posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, są uprawnieni do
ustanowienia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Również w
przypadku posiadania akcji zapisanych na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych jest możliwe
ustanowienie oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom, a każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia możliwe jest oddanie głosu na
Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej
Emitenta. Głos oddany w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Emitenta jest nieważny.
3. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce (art. 399 § 3 KSH). W takim wypadku podmiot zwołujący ustala
również porządek obrad tak zwołanego Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia Zarządowi żądania nie dojdzie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Sąd
rejestrowy może upoważnić do jego zwołania akcjonariuszy występujących z żądaniem, jednocześnie Sąd wyznacza
przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH).
5. Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Celem jego realizacji, odpowiednie żądanie należy zgłosić nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W żądaniu należy zawrzeć uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd ma obowiązek ogłoszenia nie później niż na 18 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy
(art. 401 § 1 KSH).
6. Prawo zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego (art. 401 § 4 KSH).
7. Prawo zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom (art. 401 § 5 KSH).
8. Prawo zapoznania się z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu,
a także żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną (art. 407 § 1 KSH).
9. Prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH wykonanie takiego żądania powinno
nastąpić w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia.
10. Prawo żądania sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
Prawo to przysługuje wszystkim przysługuje akcjonariuszom posiadającym jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu (art. 410 § 1 KSH). Sprawdzenie następuje przez wybraną w
tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
11. Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego (art. 385 § 3
KSH).
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12. Prawo do informacji dotyczących Emitenta
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd ma obowiązek
udzielać akcjonariuszom, na zgłoszone przez nich żądania, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 § 1 KSH). Zarząd jest uprawniony do odmowy
udzielenia informacji w sytuacji kiedy mogłoby to wyrządzić szkodę Emitentowi, spółce z nim powiązanej albo spółce
lub spółdzielni zależnej. Ponadto członkowie Zarządu mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Jeżeli przemawiają za tym
ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W przypadku odmowy
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz, pod warunkiem zgłoszenia
sprzeciwu do protokołu, jest uprawniony do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do
udzielenia informacji. Wniosek taki może zostać złożony w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia,
na którym miała miejsce odmowa. Ponadto akcjonariusz ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o
zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza W alnym Zgromadzeniem.
Wniosek o udzielenie informacji może zostać również zgłoszony poza Walnym Zgromadzeniem, wówczas odpowiedzi
Zarząd może udzielić na piśmie, z ograniczeniami wskazanymi powyżej.
13. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Odpowiednie żądanie należy zgłosić najpóźniej na piętnaście dni
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). Emitent może domagać się zwrotu kosztów realizacji żądania.
14. Prawo przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz żądania wydania poświadczonych
przez Zarząd odpisów uchwał
Prawo to przysługuje wszystkim akcjonariuszom. Emitent może domagać się zwrotu kosztów realizacji żądania
wydania odpisów (art. 421 § 3 KSH).
15. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych
Prawo to przysługuje akcjonariuszowi – posiadaczowi akcji zdematerializowanych (art. 328 § 6 KSH). Na jego żądanie
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju
papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji
uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
16. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały
Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, który: (I) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu, (II) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, (III) nie był
obecny na Walnym Zgromadzeniu a do jego zwołania doszło w sposób wadliwy, bądź podjęto uchwałę nieobjętą
porządkiem obrad (art. 422 § 2 KSH). Powództwo służy w razie podjęcia uchwały sprzecznej ze Statutem, dobrymi
obyczajami, godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Legitymację do
zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia posiada także Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie
tych organów.
Zgodnie z art. 424 § 1 KSH powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale,
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, możliwe jest jednak zawieszenie postępowania
przez Sąd rejestrowy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia sąd, na wniosek Emitenta, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów
sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
17. Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, który: (I) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu, (II) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, (III) nie był
obecny na Walnym Zgromadzeniu a do jego zwołania doszło w sposób wadliwy, bądź podjęto uchwałę nieobjętą
porządkiem obrad (art. 425 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 KSH). Powództwo to może zostać wytoczone przeciwko
Emitentowi w przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały sprzecznej z przepisami Kodeksu spółek
handlowych.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Zaskarżenie
uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, możliwe jest jednak zawieszenie postępowania przez sąd
rejestrowy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia sąd, na wniosek Emitenta, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości
kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
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IV.6 W PRZYPADKU NOWYCH EMISJI NALEŻY WSKAZAĆ UCHWAŁY, ZEZWOLENIA
LUB ZGODY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ UTWORZONE
LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Emisja akcji serii B następuje w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 30 czerwca
2014 roku, zaprotokołowane protokołem notariusza Przemysława Ciechanowskiego rep. A nr 7982na rok 2014, o
treści następującej:
Uchwała nr 3
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
1.

Walne Zgromadzenie, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 433
§2 K.s.h. w interesie Spółki, postanawia wyrazić zgodę na pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki
w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2.

Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa
poboru akcji serii B oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej. Opinia w sprawie wyłączenia prawa
poboru akcji serii B oraz w sprawie zasad ustalania ceny emisyjnej akcji serii B stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku
Opinia Zarządu Spółki Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem
kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii B oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B
Działając w trybie art. 433§2 zdanie 3 KSH Zarząd Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (dalej „Spółka") przedstawia
Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób
ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B Spółki (dalej „Akcje Serii B") z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki (dalej „Uchwała”).
1. Powody wyłączenia prawa poboru
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie Akcji Serii B w drodze oferty publicznej jest związane z
zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emisja Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii B umożliwi pozyskanie środków finansowych pozwalających na dalszy
rozwój działalności Spółki, zwiększenie jej możliwości operacyjnych, a w konsekwencji ugruntowanie jej pozycji na
rynku. Ponadto wiązała się ona będzie z rozszerzeniem kręgu akcjonariuszy Spółki, co zapewni odpowiednią
płynność i rozproszenie akcji w obrocie rynku regulowanym.
Mając na uwadze powyższe, pozbawienie prawa poboru nastąpi w interesie Spółki, zatem zgodnie z dyspozycją art.
433§2 zdanie 1 KSH, wobec czego Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje wyłączenie w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii B.
2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej
Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o analizę popytu na akcje nowej emisji,
przeprowadzoną w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów.
Przy jej określeniu Zarząd uwzględni wycenę Spółki dokonaną przez rynek, jej sytuację finansową i gospodarczą,
ogólną koniunkturę na rynkach kapitałowych. jak też rekomendacje podmiotu pełniącego rolę oferującego Akcje Serii
B.
Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres jaki upłynie pomiędzy dniem podjęcia przez
Walne Zgromadzenie Uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki. Taki sposób ustalenia
ceny emisyjnej Akcji Serii B umożliwi jej określenie w sposób odpowiadający ich rynkowej wartości.
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Uchwała nr 4
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji będącej przedmiotem
oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym
1.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) uchwala podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż
2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.410.000,00 zł (sześć milionów czterysta
dziesięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 6.410.001,00 zł (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy
jeden złotych) i nie większej niż 8.710.000,00 zł (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych).

2.

Podwyższenie następuje poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta
tysięcy) akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od numeru
0000001 do numeru 2300000.

3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie może być wyższa niż
2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

4.

Akcje serii B wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały są akcjami na okaziciela.

5.

Nie przyznaje się akcjom nowej emisji szczególnych uprawnień – akcje serii B będą akcjami zwykłymi.

6.

Akcje serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii B wniesione
zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7.

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2014, to jest od dnia 1
stycznia 2014 roku.

8.

Akcje serii B zaoferowane zostaną w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego, który
zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382).

9.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B,

dokonania podziału akcji serii B na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii B
pomiędzy transzami,

ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii B w poszczególnych transzach,

oznaczenia przedziału ceny emisyjnej, maksymalnej ceny emisyjnej oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji
serii B z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu
budowania księgi popytu wśród inwestorów (sposób ustalenia ceny emisyjnej),

ustalenia zasad przydziału akcji serii B w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału akcji
serii B,

podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej
akcji serii B, w szczególności do podjęcia czynności niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego,
wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do
publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego,

złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji
kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie,
stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych,

podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia oferty publicznej akcji
serii B albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia
oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych
powodów.

10. W związku z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki z dnia 1 kwietnia 2014
roku sporządzony przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer
3829/2014, zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 roku, zaprotokołowaną przez
Przemysława Ciechanowskiego, Notariusza w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 6066/2014, w ten
sposób, że:
dotychczasową treść paragrafu ósmego uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:
„§8.
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.410.001,00 zł (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy jeden
złotych) i nie więcej niż 8.710.000,00 zł (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się
na:
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a)
b)
2.
3.
4.

6.410.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda,
nie więcej niż 2.300.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.

Akcje serii A i serii B dają równe prawo do dywidendy.
Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi, przy czym akcje serii A zostały objęte i pokryte
w procesie przekształcenia spółki pod firmą: Dekpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Pinczynie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271884.
Akcje Spółki są akcjami wyłącznie na okaziciela. Zamiana akcji na akcje imienne jest niedopuszczalna.”.

11. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają dla swej ważności rejestracji
przez Sąd właściwy dla Spółki.
Uchwała nr 6
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji serii A i serii B oraz praw do akcji serii B na rynku
regulowanym i ich dematerializacji
1.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) oraz art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 94) postanawia
wyrazić zgodę na:
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do
akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
złożenie dokumentów akcji serii A do depozytu papierów wartościowych,
dokonanie dematerializacji akcji serii A i akcji serii B oraz praw do akcji serii B w rozumieniu ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.

2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu
realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
złożenia dokumentów akcji serii A do depozytu papierów wartościowych
doprowadzenia do dematerializacji akcji serii A i serii B oraz praw do akcji serii B, w tym zawarcia z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo i ich rejestrację w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia
wszelkich innych koniecznych działań w tym celu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV.7 W PRZYPADKU NOWYCH EMISJI NALEŻY WSKAZAĆ PRZEWIDYWANĄ DATĘ
EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Emitent przewiduje, że Publiczna Oferta rozpocznie się w IV kwartale 2014r.

IV.8 OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
IV.8.1 Ograniczenia wynikające ze Statutu
Postanowienia Statutu nie przewidują ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji, brak jest również umów pomiędzy
akcjonariuszami z których ograniczenia takie by wynikały.

IV.8.2 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Ustawa o ofercie publicznej przewiduje szereg obowiązków obciążających podmioty zbywające i nabywające
określone pakiety akcji, jak również podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ
określonej zmianie z innych przyczyn, a także zasad zgodnie z którymi takie czynności powinny być przeprowadzane.
Art. 69 ustawy reguluje zasady zawiadamiania KNF oraz spółki o zmianie ilości akcji posiadanych przez
akcjonariuszy. Zgodnie z ust. 1 wskazanego przepisu, obowiązek zawiadomienia obciąża podmiot, który osiągnął lub
przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
274

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%,
75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów. Obowiązek notyfikacji powstaje również w przypadku zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce o co najmniej 2%, a także zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Obowiązek dokonania wskazanych zawiadomień nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie
głosów w spółce na koniec dnia rozliczania nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z
którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Treść zawiadomienia, jak również terminy w którym powinno ono zostać dokonane określają poszczególne ustępy art.
69 ustawy.
Nabycie akcji z naruszeniem powyższych obowiązków wyklucza wykonywanie prawa głosu z akcji będących
przedmiotem czynności prawnej powodującej osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów (art.
89 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Ograniczenie swobody przenoszenia akcji stanowi również obowiązek nabywania określonych pakietów akcji spółki
publicznej wyłącznie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
konstytuowany przez art. 72 – 81 stawy. Regulacje dotyczące tego obowiązku przedstawione zostały w części
poświęconej obowiązkowym ofertom przejęcia (rozdział IV.9.1. Dokumentu ofertowego niniejszego Prospektu).
Skutki naruszenia tych zasad określone zostały w art. 89 ustawy o ofercie publicznej, na tej podstawie akcjonariusz
odpowiedzialny traci prawo głosu z:
– akcji będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 72 ustawy;
– wszystkich akcji spółki, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy;
– akcji spółki nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy.
Ponadto podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73
ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 ustawy, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej,
chyba, że wykona w terminie obowiązki określone w tychże przepisach. Natomiast zgodnie z ust. 2b wskazanego art.
89, w przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art.
88a bądź niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje nie może wykonywać prawa głosu z
tych akcji.
Stosownie do art. 89 ust. 3, prawo głosu wykonane wbrew powyższym zakazom nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.
W Ustawie o ofercie publicznej przewidziane zostały również przepisy określające odpowiedzialność administracyjną
z tytułu naruszenia obowiązków wskazanych powyżej, zatem zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy na każdego kto:
– nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z
naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
– przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72–74,
– nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77,
– nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku
zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,
– nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74
ust. 2 lub 5,
– wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian
lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
– nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3,
– w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na
podstawie art. 79,
– bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a,
– nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72–74, art. 79 lub art. 91
ust. 6,
– dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. Kara w takiej wysokości może
zostać nałożona odrębnie za każdy ze wskazanych czynów.
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IV.8.3 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
– papiery wartościowe, w tym akcje, objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu;
– dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na
podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o
ofercie publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
W art. 31 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określony został krąg podmiotów uprawnionych do
dokonywania transakcji na rynku giełdowym, należą do niego wyłącznie firmy inwestycyjne oraz KDPW w przypadku,
gdy występuje jako strona transakcji zawartej na rynku regulowanym giełdowym, wyłącznie w związku z
wykorzystaniem środków systemu gwarantującego prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji,
zgodnie z jego celem. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach
określonych w regulaminie giełdy, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu
i na własny rachunek. Mogą nimi być zarówno członkowie KDPW, jak i inne podmioty, z tym zastrzeżeniem, iż są one
zobowiązane do wskazania podmiotu będącego uczestnikiem KDPW, który zobowiązał się do wypełniania
obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.
Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez podmioty inne niż
określone powyżej jest nieważna.
Z kolei art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje zakaz wykorzystywania informacji poufnych,
uznanych za takie zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z ust. 1 obejmuje on informacje uzyskane w związku z
pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do
informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze, a dotyczy w szczególności członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub
pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego pracowników, biegłych rewidentów oraz inne osoby pozostające z tym
emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a).
Zakaz ten dotyczy także akcjonariuszy spółki publicznej oraz pozostających z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub maklerów lub doradców, jak również, w zakresie określonym
powyżej, podmiotów związanych z podmiotem zależnym lub dominującym wobec emitenta.
Ponadto art. 156 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obejmują powyższym zakazem osoby,
które weszły w posiadanie informacji poufnej w wyniku popełnienia przestępstwa, albo jakikolwiek inny sposób, inny
niż określony powyżej, jeżeli wiedziały one lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to
informacja poufna.
Zgodnie z art. 156 ust. 2 i 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby, o których mowa powyżej, nie mogą
ujawniać informacji poufnej; udzielać rekomendacji lub nakłaniać innej osoby na podstawie informacji poufnej do
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczy
również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Ponadto art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, iż wykorzystywaniem informacji poufnej
jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o
informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej
czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli
instrumenty te:
– są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek
z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku,
albo
– nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu
finansowego określonego powyżej.
Powyższe zakazy usankcjonowane zostały przepisami karnymi, zawartymi w art. 180-182 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Zgodnie z nimi:
– ujawnienie informacji poufnej wbrew zakazowi wynikającemu z art. 156 ust. 2 pkt 1 bądź udzielenie
rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentami finansowymi, których dotyczy informacja
poufna, z naruszeniem zakazu określonego w art. 156 ust. 2 pkt., podlega karze grzywny do 2.000.000 zł
albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tymi karom łącznie;
– wykorzystywanie informacji poufnych objętych zakazem, o którym mowa w art. 156 ust. 1 ustawy, podlega
grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom
łącznie, natomiast jeżeli tego czynu dopuszcza się osoba wskazana w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, podlega ona
grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, albo obu tym karom
łącznie.
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Stosownie do art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podmioty objęte zakazem
wykorzystywania informacji poufnych wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy nie mogą ponadto, w czasie
trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać,
na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi okresem zamkniętym jest:
– okres od wejścia w posiadanie przez wskazane osoby informacji poufnej dotyczącej emitenta lub
instrumentów finansowych określonych powyżej, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
– w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna objęta zakazem nie posiadała
dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
– w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna objęta zakazem nie
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
– w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna objęta
zakazem nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.
Ponadto, na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wchodzące w skład
organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w
strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do
przekazywania KNF oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o
których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Naruszenie opisanych regulacji skutkuje odpowiedzialnością o charakterze administracyjnym, określoną w przepisach
art. 174 i 175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a
ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1, KNF może
nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200.000 zł, natomiast na osobę, która nie wykonała lub
nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną w
wysokości do 100.000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach
zawieranych w ramach tego zarządzania albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się
dowiedzieć o dokonaniu transakcji.

IV.8.4 Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów
Ograniczenia nabywania akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów związane są z przepisami
regulującymi zasady koncentracji przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 13 tej ustawy zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
jest obowiązkowe, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym,
poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR w skali światowej, lub równowartość
50.000.000 EUR na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16). Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu
średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 15).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
1)
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2)
przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny
sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub
więcej przedsiębiorców;
3)
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4)
nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
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Zgodnie z art. 14 ustawy obowiązek zgłoszenia nie występuje w przypadku zamiaru koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a.
instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b.
wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem
prawa do ich sprzedaży;
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego;
5)
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Sposób zgłoszenia zamiaru koncentracji jest zależny od rodzaju koncentracji, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy
dokonuje go przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub wspólnie łączący się przedsiębiorcy. Postępowanie
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia
jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKIK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana,
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 98 ustawy, zgodnie z którym możliwa jest realizacja publicznej oferty
kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu na podstawie art. 13 ust. 1, jeżeli nabywca nie korzysta z
prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji
kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji.
Prezes UOKIK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji.
Wydając zgodę, Prezes UOKIK może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa UOKIK wygasają, jeżeli w terminie 2 lat
od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana.
Naruszenie obowiązków związanych z procedurą dokonywania zgłoszenia zamiaru koncentracji skutkować może
nałożeniem kar pieniężnych określonych w Dziale VII Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, w tym także
kary w wysokości sięgającej 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary
– w przypadku dokonania koncentracji mimo braku zgody Prezesa UOKIK.

IV.8.5 Rozporządzenie Rady EWG w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia
20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Rozporządzenie reguluje tzw. koncentracje o
wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają
określone progi obrotu towarami i usługami i obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do
trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
– zawarciu odpowiedniej umowy,
– ogłoszeniu publicznej oferty, lub
– przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest
do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
– łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5.000.000.000 EUR, oraz
– łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
– łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500.000.000 EUR;
– w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000 EUR;
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–

w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów określonych w punkcie powyżej
łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25.000.000
EUR; oraz
– łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje m. in. w przypadku gdy
instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie
wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części
tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że wszelkie
takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

IV.9 WSKAZANIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH
OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU (SQUEEZE-OUT) I ODKUPU
(SELL-OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
IV.9.1 Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia
Ustawa o ofercie publicznej przewiduje regulacje w zakresie obowiązkowych ofert przejęcia, które realizowane są w
drodze wezwań dokonywanych przez akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 wskazanej ustawy, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału
w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:
1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w
tej spółce wynosi mniej niż 33%,
2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi, co najmniej 33%
- może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji.
Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66%
ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74, tj. wezwania zmierzającego do przekroczenia 66% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, obejmującego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej).
Jeżeli natomiast przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji,
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji
lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje,
jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
1)
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo
2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów
- chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
W przypadku kiedy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek wskazany
powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu
zwiększeniu. Trzymiesięczny termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Jak wspomniano powyżej, art. 74 Ustawy o ofercie publicznej zastrzega, iż przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Jednakże kiedy przekroczenie tego progu nastąpiło w wyniku
pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub
podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej
liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej
spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
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Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania w drodze ogłoszeń określonych powyżej
nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach
wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 (przymusowy odkup akcji na żądanie
akcjonariusza mniejszościowego), jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny
wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie
obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.
Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, ma zastosowanie w przypadku, gdy
po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku
liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
W art. 75 Ustawy o ofercie publicznej określone zostały wyjątki od regulacji określonych powyżej, i tak:
– obowiązki, o których mowa w art. 72, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki.
– obowiązki, o których mowa w art. 72-74, nie powstają w przypadku nabywania akcji:
1) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 5 nie stosuje się;
2) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
3) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na
warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 942 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036);
4) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do
korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;
5) w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5.
Zgodnie z regulacją zawartą w art. 76 Ustawy o ofercie publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania
do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73, mogą być nabywane
wyłącznie:
1) zdematerializowane:
a) akcje innej spółki,
b) kwity depozytowe,
c) listy zastawne;
2) obligacje emitowane przez Skarb Państwa.
Natomiast w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku
wezwania, o którym mowa w art. 74, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne
zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce.
W przypadku gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać
możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z
art. 79 ust. 1-3.
W każdym przypadku warunkiem koniecznym dla ogłoszenia wezwania jest ustanowienie zabezpieczenia w
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania (art. 77 Ustawy o ofercie
publicznej).
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany do zawiadomienia o ogłoszeniu podmiotów określonych w
Ustawie.
Zgodnie z ust. 3 omawianego przepisu, odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po
jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego
na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na
wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu.
Ustalenie ceny akcji objętych wezwaniem następuje zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 79 Ustawy o ofercie
publicznej. Zgodnie z nimi cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74:
1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa
od:
a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których
dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym
przez okres krótszy niż określony w lit. a;
2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku do której
otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe - nie może być niższa od ich wartości godziwej.
Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 72-74, nie może być również niższa od:
a) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia,
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem
wezwania, albo
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b) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o
których mowa w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed
ogłoszeniem wezwania.
Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może być również niższa od średniej ceny
rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.
Zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74,
może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z zasadami powyższymi, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej
5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli
podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.
W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona w przypadkach określonych powyżej, znacznie odbiega od
wartości godziwej tych akcji z powodu:
a) 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,
b) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których
spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,
c) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością
- podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zgody
na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. Komisja może udzielić
zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie
naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 79 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się
ustaloną w sposób określony w art. 79 ust. 6 wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność
zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania.

IV.9.2 Przymusowy wykup
Dla spółek publicznych przewidziana została szczególna regulacja przymusowego wykupu akcji (tzw. squeeze-out),
bowiem zgodnie z art. 418 § 4 KSH nie mają do nich zastosowania zasady kodeksowe przewidziane dla spółek
prywatnych, określone w tym artykule kodeksu.
Zatem zgodnie z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży
wszystkich posiadanych przez nich akcji przysługuje akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia określonego w
art. 87 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Realizacja tego uprawnienia możliwa jest w terminie 3 miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, po tym
czasie akcjonariusz traci wskazane uprawnienie.
Ustalenie ceny akcji objętych przymusowym wykupem następuje w oparciu o kryteria określone w art. 79 ust. 1-3
Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którymi, w przypadku gdy którekolwiek spośród akcji są przedmiotem obrotu
na rynku regulowanym, nie może ona być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających
ogłoszenie przymusowego wykupu, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
średniej ceny rynkowej z krótszego okresu, jeżeli obrót był dokonywany w czasie krótszym niż 6 miesięcy. Jeżeli nie
jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z kryteriami powyższymi, jak również w przypadku otwarcia wobec spółki
postępowania układowego lub upadłościowego, nie może ona być niższa od wartości godziwej.
Zaproponowana cena powinna być również przynajmniej równa najwyższej cenie, jaką za akcje będące przedmiotem
wykupu akcjonariusz lub podmioty z nim powiązane w sposób określony w niniejszym punkcie, zapłaciły w okresie 12
miesięcy poprzedzających ogłoszenie o wykupie, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które akcjonariusz
nabywający lub podmioty wspomniane powyżej, wydały w zamian za akcje spółki w okresie 12 miesięcy przed
dokonaniem ogłoszenia.
Ponadto zaproponowana cena, nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi
akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie o wykupie, natomiast w przypadku kiedy osiągnięcie
progu 90% liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych
akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu (art. 82 ust. 2a
Ustawy o ofercie publicznej).
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje niezależnie od zgody akcjonariusza, do którego skierowane
jest żądanie wykupu. Zgodnie z art. 82 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, dla ogłoszenia żądania sprzedaży akcji w
ramach przymusowego wykupu konieczne jest ustanowienie przez akcjonariusza zainteresowanego jego
przeprowadzeniem zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być jego
przedmiotem.
Ogłoszenie przymusowego wykupu i jego przeprowadzenie następuje za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską na terytorium RP, na którym spoczywa obowiązek notyfikowania zamiaru ogłoszenia
właściwym podmiotom.
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Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy wyklucza się możliwość odstąpienia od ogłoszonego przymusowego wykupu.
Szczegółowy sposób ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w drodze przymusowego
wykupu i szczegółowe warunki nabywania akcji objętych przymusowym wykupem określa rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
(Dz. U. Nr 229, poz. 1948).

IV.9.3 Wykup akcji od akcjonariusza mniejszościowego
Podobnie jak w przypadku przymusowego wykupu akcji, także przymusowy odkup akcji realizowany jest w oparciu o
przepisy Ustawy o ofercie publicznej, z pominięciem regulacji KSH.
Uprawnienie do żądania wykupu posiadanych akcji przysługuje akcjonariuszom mniejszościowym, w przypadku kiedy
dojdzie do osiągnięcia lub przekroczenia 90% ogólnej liczby głosów przez jednego z akcjonariuszy spółki. Zgodnie z
art. 83 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej zgłoszenie żądania powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie trzech
miesięcy od dnia, w którym doszło do osiągnięcia lub przekroczenia wskazanego progu, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli
fakt ten nie został przekazany do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 ustawy, termin na
zgłoszenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz uprawniony dowiedział się lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o nim dowiedzieć.
Do realizacji zgłoszonego żądania zobowiązani są solidarnie akcjonariusz posiadający 90% ogólnej liczby głosów, jak
również podmioty wobec niego zależne i dominujące, a także podmioty będące stronami porozumienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku kiedy posiadają, łącznie z podmiotami
dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W art. 83 ust. 2 ustawa
przewiduje 30-dniowy termin na dokonanie tej czynności, licząc od dnia zgłoszenia żądania.
Ustalenie ceny należnej żądającemu wykupu następuje w ten sam sposób, jak w przypadku przymusowego wykupu
akcji.

IV.10 WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU
EMITENTA, DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO
ROKU OBRACHUNKOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO ORAZ
CENY LUB WARUNKI WYMIANY ZWIĄZANE Z POWYŻSZYMI OFERTAMI ORAZ ICH
WYNIKI
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, w ciągu ostatniego roku obrachunkowego i bieżącego roku obrachunkowego nie
miały miejsca publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonane przez osoby trzecie.

IV.11 W ODNIESIENIU DO KRAJU SIEDZIBY EMITENTA ORAZ KRAJU (KRAJÓW), W
KTÓRYCH PRZEPROWADZANA JEST OFERTA LUB W KTÓRYCH PODEJMUJE SIĘ
STARANIA O DOPUSZCZENIE DO OBROTU: INFORMACJE O POTRĄCANYCH U
ŹRÓDŁA PODATKACH OD DOCHODU UZYSKIWANEGO Z PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, WSKAZANIE, CZY EMITENT BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA POTRĄCANIE PODATKÓW U ŹRÓDŁA
1.
Opodatkowanie dochodów z dywidendy

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej uopdof) dywidenda (podobnie
jak inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (przykładowo wskazane także w art. 17 ust. 1 pkt 4
uopdof i art. 24 ust. 5 uopdof), których podstawą uzyskania są akcje lub udziały w spółce lub spółdzielni, stanowi
przychód z kapitałów pieniężnych.
Uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości
19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 uopdof), nie łączy się ich z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.
Podmiotem realizującym wypłatę świadczeń, jak i płatnikiem podatku w przypadku dochodów uzyskanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunkach papierów
wartościowych, są podmioty prowadzące te rachunki papierów wartościowych (art. 41 ust. 4d uopdof). Natomiast w
zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku
dochodowego są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są
wypłacane (art. 41 ust. 10 uopdof).
Pobór podatku następuje z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże w celu zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy lub
niepobrania (niezapłacenia) podatku konieczne jest udokumentowanie dla celów podatkowych miejsca zamieszkania
podatnika certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 uopdof).
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Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej uopdop) przychody z dywidend
(podobnie jak inne przychody z tytułu udziału w zyskach) osób prawnych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym
podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
W art. 22 ust. 4 uopdop przewidziano zwolnienie od podatku dochodów (przychodów) w przypadku łącznego
spełnienia następujących przesłanek:
a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
c)
spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa w pkt b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, o której mowa w pkt a;
d) spółka uzyskująca dochody, o której mowa w pkt b, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zastosowanie zwolnienia jest możliwe w sytuacji, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada udziały
(akcje) w spółce wypłacającej należności w wysokości wskazanej w pkt c powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch
lat.
Płatnikiem podatku jest Emitent, w dniu dokonania wypłaty świadczeń z tytułu dywidendy pobiera on zryczałtowany
podatek dochodowy z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w Ustawie. Pobór podatku następuje z
uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska. W celu zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy lub niepobrania (niezapłacenia) podatku
konieczne jest udokumentowanie dla celów podatkowych miejsca siedziby podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26
ust. 1 uopdop).
2.
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży akcji:

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne:
Opodatkowaniu podlegają należne przychody z odpłatnego zbycia akcji, także w przypadku kiedy nie zostały
faktycznie otrzymane (art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej uopdof).
Przychody z powyższego tytułu opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego
dochodu, który stanowi różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji a kosztami
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie przepisów uopdof, osiągnięta w roku podatkowym.
Pobór podatku następuje z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże w celu zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy lub
niepobrania (niezapłacenia) podatku konieczne jest udokumentowanie dla celów podatkowych miejsca zamieszkania
podatnika certyfikatem rezydencji (art. 30b ust. 3).

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez osoby prawne
Przychody uzyskiwane ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie została przewidziana
szczególna regulacja dla tej kategorii dochodów. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych dochód stanowi nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.
W przypadku kiedy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, nadwyżka jest stratą. Uzyskany z
tego tytułu dochód łączy się z innymi dochodami osoby prawnej, stawka należnego podatku wynosi 19% podstawy.
Pobór podatku następuje z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska. W celu zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy lub
niepobrania (niezapłacenia) podatku konieczne jest udokumentowanie dla celów podatkowych miejsca siedziby
podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1)
3.
Odpowiedzialność Emitenta za potrącanie podatków u źródła
W sytuacji kiedy na mocy przepisów ustaw podatkowych Emitent jest płatnikiem danego podatku, odpowiada on za
obliczenie oraz pobór podatku od podatnika, a także za jego wpłacenie we właściwym terminie organowi
podatkowemu.
Niewykonanie wskazanych obowiązków skutkuje odpowiedzialnością Emitenta za podatek niepobrany lub podatek
pobrany a niewpłacony (art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej), Odpowiedzialność z tego tytułu ma charakter
nieograniczony, Emitent odpowiada całym swoim majątkiem.
Stwierdzenie okoliczności niewykonania obowiązków płatnika w postępowaniu podatkowym, wiąże się z wydaniem
przez organ podatkowy decyzji o odpowiedzialności podatkowej, w której zostaje określona wysokość należności z
tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku.
Emitent nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów albo jeżeli podatek nie został pobrany z
winy podatnika (art. 30 § 5 Ordynacji Podatkowej).
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V INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY PUBLICZNEJ
V.1

V.1.1

WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ
DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW
Warunki Publicznej Oferty

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:
 6.410.000 Akcji Serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 praw do Akcji Serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Ofertą objętych jest:
 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez
Spółkę
 do 650.000 Akcji Serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego.
Akcje Oferowane są oferowane inwestorom w dwóch transzach:
– Transzy Detalicznej – obejmującej do 600.000 Akcji Serii B oraz
– Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 2.350.000 Akcji Oferowanych, w tym do 1.700.000 Akcji Serii B oraz
do 650.000 Akcji Serii A.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną, emisja dochodzi do skutku pod warunkiem prawidłowego subskrybowania nie mniej niż
jednej Akcji Serii B, przy czym Zarząd Emitenta na podstawie art. 432 § 4 KSH upoważniony został do określenia
ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony.
Jednocześnie w przypadku skorzystania przez Zarząd Emitenta z uprawnienia wynikającego z art. 432 § 4 KSH,
istnieje ryzyko, że emisja może nie dojść do skutku także w przypadku, gdy wartość subskrybowanych Akcji Serii B
będzie niższa niż ostateczna suma o jaką kapitał ma być podwyższony.
Akcje Sprzedawane i Akcje Serii B oferowane są w Transzy Instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na etapie
składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej transzy mogą być
przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane jak i Akcje Serii B. Intencją Emitenta i Sprzedającego jest przydzielenie
w pierwszej kolejności Akcji Serii B, a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych. W Transzy Detalicznej oferowane są
wyłącznie Akcje Serii B.
Akcje Serii B oraz Akcje Sprzedawane łącznie w liczbie do 2.950.000 sztuk są określane jako Akcje Oferowane.
Akcje Serii B są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 1,00 zł.
Przed rozpoczęciem zapisów Oferujący przeprowadzi tzw. book building – proces tworzenia „księgi popytu” na Akcje
Oferowane, mający na celu:
– zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych,
– określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane.
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Spółka poda do publicznej wiadomości, w formie aneksu do
niniejszego Prospektu, wysokość ceny maksymalnej za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1
Ustawy o Ofercie Publicznej).
Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej
Sprzedający może zrezygnować z przeprowadzenia Oferty Sprzedaży. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych i liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana przed rozpoczęciem
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji do KNF oraz
do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej (zgodnie z art. 54 ust. 3Ustawy o Ofercie Publicznej). W przypadku, gdy Sprzedający
podejmie decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia Oferty Sprzedaży, we wszystkich transzach przydzielane będą tylko
Akcje Serii B.
Osobie, która złożyłaby zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub liczbie
oferowanych papierów wartościowych (w tym również o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach),
przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w jednym z punktów
obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.
W trakcie procesu tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane Oferujący kierować będzie do potencjalnych
inwestorów propozycje udziału w Ofercie. Forma oraz tryb, w jakim składane będą propozycje udziału w Ofercie oraz
wezwania do złożenia zapisu na Akcje Oferowane, zostaną określone przez Oferującego.
Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Oferowanych mogą przekazać Oferującemu wyłącznie inwestorzy, do
których skierowane zostaną wyżej wymienione propozycje. Deklaracje powinny zawierać liczbę Akcji Oferowanych
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(których nabyciem inwestor jest zainteresowany) oraz cenę za jedną akcję. Cena proponowana w deklaracji nie
powinna być wyższa od ogłoszonej ceny maksymalnej lub powinna zawierać się w przedziale cenowym (o ile taki
przedział zostanie ogłoszony) i dotyczyć ilości akcji nie większej niż liczba Akcji Oferowanych.
Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w
tworzeniu „księgi popytu” powinni skontaktować się (w okresie tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane) z
Oferującym w celu skierowania do nich propozycji udziału w tworzeniu „księgi popytu”. Oferujący nie ma obowiązku
skierowania propozycji udziału w tworzeniu „księgi popytu” do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą.
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie mogą złożyć jedną zbiorczą deklarację w odniesieniu do
rachunków papierów wartościowych przez nich zarządzanych.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mogą złożyć jedną zbiorczą deklarację w imieniu funduszy, którymi
zarządzają.
W wyniku tych działań powstanie tzw. „księga popytu” na Akcje Oferowane (lista inwestorów deklarujących
zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani oraz
ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Wysokość ujawnionego popytu posłuży do podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji
o ustaleniu wysokości ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
„Księga popytu” na Akcje Oferowane nie zostanie podana do publicznej wiadomości.
Na podstawie deklaracji złożonych do „księgi popytu” Oferujący przygotuje i przedstawi Zarządowi Spółki propozycję
tzw. listy wstępnego przydziału, tj. listy inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane w przypadku
złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista wstępnego przydziału będzie określać liczbę akcji wstępnie
przydzielonych poszczególnym inwestorom (inwestorom umieszczonym na liście wstępnego przydziału, którzy złożą i
opłacą zapis, zagwarantowany zostanie przydział akcji określonych w tej liście). Lista wstępnego przydziału będzie
obejmować jedynie tych inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu „księgi popytu” i tylko do tej grupy inwestorów
zostaną skierowane wezwania do złożenia i opłacenia zapisów na Akcje Oferowane.
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji
Serii B. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie równa ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Serii B. Informacja
o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz ostatecznej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie
podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez
przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Złożoną deklarację można wycofać lub zmienić, przez złożenie pisemnego oświadczenia w podmiocie przyjmującym
deklaracje, tylko w okresie tworzenia „księgi popytu”, tj. do momentu zakończenia przyjmowania deklaracji
zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych.
Przyjęcie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych nie stanowi zobowiązania dla Oferującego.
Oferujący nie będzie zobligowany do skierowania wezwania do złożenia zapisu na Akcje Oferowane do inwestorów,
którzy wzięli udział w tworzeniu „księgi popytu”, jak również może skierować wezwanie do złożenia zapisu na ilość
akcji mniejszą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie
budowania „księgi popytu”.
Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania „księgi popytu” na Akcje
Oferowane będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę w procesie tworzenia listy wstępnego
przydziału oraz dodatkowej listy wstępnego przydziału, a w konsekwencji uzyskania przez inwestora
preferencji w przydziale Akcji Oferowanych – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. V.2.3.4 niniejszego
Rozdziału Prospektu.
Szczegółowy opis terminów i okoliczności, w jakich oferta może zostać wycofana lub zawieszona wskazany jest w
punkcie V.1.3.

V.1.2
V.1.2.1

Przedział czasu wraz ze wszystkimi możliwymi zmianami podczas którego oferta będzie
obowiązywać i opis procesu składania zapisów
Harmonogram Oferty Publicznej

Do 8 grudnia 2014
11 grudnia 2014
do godziny 15:00
9 – 11 grudnia 2014
12 grudnia 2014
15 - 16 grudnia 2014
17 grudnia 2014

publikacja ceny maksymalnej
proces budowania księgi popytu
przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej
podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych (w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych
transzach)
przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej
przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w
Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Nowe terminy
zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w formie komunikatu
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aktualizującego Prospekt, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów
realizacji Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.
V.1.2.2
Procedura składania zapisów na Akcje Oferowane
Działanie przez pełnomocnika:
Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu inwestora zobowiązany jest przedłożyć w miejscu składania zapisu na
Akcje Oferowane pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu, a w przypadku zapisów składanych w Transzy
Instytucjonalnej pełnomocnictwo dodatkowo powinno zawierać upoważnienie do wskazania rachunku dla zwrotu
środków pieniężnych oraz do złożenia dyspozycji deponowania akcji.
Pełnomocnictwo powinno zostać wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierać podpis mocodawcy
poświadczony notarialnie lub przez pracownika domu maklerskiego przyjmującego zapis.
Pełnomocnictwo, poza właściwym umocowaniem do złożenia zapisu, powinno zawierać następujące dane o osobie
pełnomocnika i mocodawcy:
– dla osób fizycznych: imię, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia), typ, serię i numer
dokumentu tożsamości, adres stały i adres do korespondencji,
– w przypadku osoby prawnej: firmę i formę organizacyjną prowadzonej działalności, REGON, numer rejestru
sądowego, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyżej dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną,
– w przypadku jednostki nieposiadającej osobowości prawnej: firmę i formę organizacyjną prowadzonej
działalności, REGON, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyżej dane osób fizycznych reprezentujących
jednostkę.
Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak
udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
chyba że dom maklerski przyjmujący zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku.
Pełnomocnictwo może również zostać sporządzone w innej formie jedynie w przypadku, gdy zostanie ona
zaakceptowana przez dom maklerski przyjmujący zapis.
Nie ma ograniczeń, co do liczby pełnomocników i posiadanych przez nich pełnomocnictw. Dokument pełnomocnictwa
lub jego kopia pozostają w domu maklerskim przyjmującym zapis.
Wyżej wymienione wymogi odnośnie pełnomocnictwa nie mają zastosowania w przypadku składania zapisów w
imieniu i na rzecz klientów podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie. W takim przypadku przedstawienie
pełnomocnictwa nie jest wymagane.
Procedura składania zapisów w Transzy Detalicznej:
Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą po cenie maksymalnej, o której mowa w punkcie V.3.1.
Z uwagi na fakt, że przydział akcji w Transzy Detalicznej nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW,
inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim
przyjmującym zapis lub u depozytariusza.
W ramach Transzy Detalicznej można składać zapisy na nie mniej niż 10 akcji. Zapisy na mniej niż 10 akcji nie będą
przyjmowane. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone w jednym podmiocie
przyjmującym zapisy nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej. Zapisy złożone łącznie w
jednym podmiocie i opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na liczbę Akcji Oferowanych w
Transzy Detalicznej. Złożenie zapisu w ramach Transzy Detalicznej w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie
ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w innych podmiotach przyjmujących zapisy w Transzy Detalicznej, a
zapisy takie będą traktowane jako odrębne zapisy.
Złożenie zapisu w Transzy Detalicznej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy
Instytucjonalnej.
Zapisy na Akcje Oferowane w publicznej ofercie w Transzy Detalicznej będą przyjmowane w POK domów
maklerskich, których lista, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie opublikowana w formie
komunikatu aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie
internetowej Emitenta oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.
Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku
opisanego w punkcie V.1.6 niniejszego Rozdziału Prospektu) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
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Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej wypełniony w trzech
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie, będące integralną częścią formularza zapisu, w którym
stwierdza, że:
– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty,
– zgadza się na przydzielenie mu Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, w tym na przydzielenie mu mniejszej
liczby Akcji Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w
Prospekcie,
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej
Oferty, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,
– wyraża zgodę na przekazywanie przez Oferującego lub domy maklerskie przyjmujące zapisy informacji objętych
tajemnicą zawodową danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem, w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, oraz że upoważnia te podmioty do otrzymania tych
informacji.
Inwestor, który podpisał z domem maklerskim przyjmującym zapis umowę umożliwiającą składanie dyspozycji za
pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych, może składać zapisy
na Akcje Oferowane za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane niezbędne do złożenia zapisu na Akcje
Oferowane, zgodnie z postanowieniami Prospektu.
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dokumenty, które zgodnie z odpowiednim
regulaminem przedsiębiorstwa maklerskiego przyjmującego zapis są wymagane do jednoznacznej identyfikacji
klienta, z zastrzeżeniem, że inwestor zobowiązany jest podać wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia zapisu
na Akcje Oferowane.
W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zapis powinien zostać złożony zgodnie z zasadami
składania zapisów przez klientów banku depozytariusza.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi
inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać uznany za nieważny. Zapisy dokonywane
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną uznane za nieważne.
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez
przyjmującego zapis.
Procedura składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej:
Inwestorzy, do których skierowane zostało wezwanie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane
w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w wezwaniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia
przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w wezwaniu do złożenia zapisu inwestor musi liczyć się z
możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym
wezwaniu do złożenia zapisu. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w
wezwaniu, musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona w zapisie lub
nieprzydzielenia akcji, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”.
Inwestorzy, do których nie zostało skierowane wezwanie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje
Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, przy czym zapis taki powinien opiewać na nie mniej niż 10.000 akcji. Muszą
się jednak liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nieprzydzielenia żadnej akcji z uwagi na brak
preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”.
Złożenie zapisu w Transzy Instytucjonalnej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Detalicznej.
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu
zobowiązani są złożyć listę osób, na rzecz, których nabywają Akcje Oferowane wraz z wyszczególnieniem liczby akcji
nabywanych na rzecz każdego z klientów.
Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu
zapisy odrębnych inwestorów.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej będą przyjmowane w siedzibie Oferującego w Warszawie ul.
S. Żaryna 2 A w godzinach 9.00-17.00.
Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku
opisanego w punkcie V.1.6 niniejszego Rozdziału Prospektu) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej wypełniony w
trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie, będące integralną częścią formularza zapisu, w
którym stwierdza, że:
– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty,
– zgadza się na przydzielenie mu Akcji Oferowanych, w tym na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji
Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie,
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–

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej
Oferty, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,
– wyraża zgodę na przekazywanie przez Oferującego lub domy maklerskie przyjmujące zapisy informacji objętych
tajemnicą zawodową danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem, w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz że upoważnia te podmioty do otrzymania tych
informacji.
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu
weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest
ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do
reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie
forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.
Składając zapis na Akcje Oferowane, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną
dyspozycję deponowania akcji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich
akcji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia akcji.
Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. Złożenie dyspozycji deponowania akcji
jest tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji Serii B. W razie składania zapisu i dyspozycji
deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania
takiej czynności.
Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej w dniu
składania zapisu na akcje tak, aby w momencie składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania akcji. Brak
dyspozycji deponowania akcji będzie skutkował odmową przyjęcia zapisu.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi
inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać uznany za nieważny. Zapisy dokonywane
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną uznane za nieważne.
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez
osobę przyjmującą zapis.

V.1.3

Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona
oraz, czy wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, Emitent może odstąpić od Oferty Akcji Serii B lub
zawiesić Ofertę Akcji Serii B bez podawania przyczyn swojej decyzji. Odstąpienie od Oferty Akcji Serii B oznacza
odstąpienie od Oferty Sprzedaży, a zawieszenie Oferty Akcji Serii B oznacza zawieszenie Oferty Sprzedaży.
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, Sprzedający może odstąpić od Oferty Sprzedaży
lub zawiesić Ofertę Sprzedaży bez podawania przyczyn swojej decyzji. Odstąpienie od Oferty Sprzedaży nie oznacza
odstąpienia od Oferty Akcji Serii B, a zawieszenie Oferty Sprzedaży nie oznacza zawieszenia Oferty Akcji Serii B,
natomiast zawieszenie Oferty Sprzedaży przy jednoczesnej kontynuacji Oferty Akcji Serii B oznacza odstąpienie od
Oferty Sprzedaży.
Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej po
przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, gdy wynik tego procesu okaże się niesatysfakcjonujący, tj. w
szczególności nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował
odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym. Odstąpienie od Oferty Akcji Serii B oznacza
odstąpienie od Oferty Sprzedaży.
Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie
później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, jedynie z ważnych powodów, do których należą:
– nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta,
które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta,
w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,
– nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
– inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta.
W przypadku odstąpienia od Oferty Akcji Serii B (co jednocześnie będzie oznaczać odstąpienie od Oferty Sprzedaży
oraz rezygnację z ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym) przed rozpoczęciem
przyjmowania zapisów informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia
zamieszczonego na stronie internetowej Spółki i Oferującego (zgodnie z art. 47 ust. 1 w związku z art. 49 ust. 1 b.
Ustawy o Ofercie Publicznej).
W przypadku odstąpienia od Oferty Akcji Serii B (co jednocześnie będzie oznaczać odstąpienie od Oferty Sprzedaży
oraz rezygnację z ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym) po rozpoczęciu przyjmowania
zapisów informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia zamieszczonego na
stronie internetowej Spółki i Oferującego (zgodnie z art. 47 ust. 1 w związku z art. 49 ust. 1 b. Ustawy o Ofercie
Publicznej).
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W przypadku zawieszenia Oferty Akcji Serii B (co jednocześnie oznaczać będzie zawieszenie Oferty Sprzedaży) lub
zawieszenia Oferty Sprzedaży (co w przypadku decyzji emitenta o kontynuacji Oferty Akcji Serii B oznaczać będzie
odstąpienie od Oferty Sprzedaży) przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów informacja o tym fakcie zostanie
podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o
Ofercie Publicznej.
W przypadku zawieszenia Oferty Akcji Serii B (co jednocześnie oznaczać będzie zawieszenie Oferty Sprzedaży) lub
zawieszenia Oferty Sprzedaży (co w przypadku decyzji emitenta o kontynuacji Oferty Akcji Serii B oznaczać będzie
odstąpienie od Oferty Sprzedaży) po rozpoczęciu przyjmowania zapisów informacja o tym fakcie zostanie podana do
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
W przypadku odstąpienia od Oferty Sprzedaży i kontynuacji Oferty Akcji Serii B przez Emitenta po rozpoczęciu
przyjmowania zapisów informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do
Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Szczegółowe zamiary Emitenta co do ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym (i warunki,
od których to zależy) wskazano w punkcie V.5.1.
W przypadku odstąpienia od Oferty inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji
o odstąpieniu od Oferty zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków, przelewem na rachunek wskazany
w formularzu zapisu (w przypadku Transzy Instytucjonalnej) lub na rachunek papierów wartościowych, z którego
nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji Oferowanych (w przypadku Transzy Detalicznej). Zwrot środków zostanie
dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

V.1.4

Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot
inwestorom

Transza Detaliczna
Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej,
w pierwszej kolejności nastąpi przesunięcie do tej transzy nie objętych zapisami akcji z Transzy Instytucjonalnej).
Następnie w przypadku, gdy liczba akcji, na które złożono zapisy w Transzy Detalicznej, nadal będzie przekraczać
liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy (z uwzględnieniem przesunięcia akcji z Transzy Instytucjonalnej) przydział
akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
W przypadku zredukowania zapisu lub ustaleniu Ceny Emisyjnej na poziomie niższym, niż cena, po której składane
były zapisy, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Oferowane pozostanie na
rachunku inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji
Oferowanych po otrzymaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW.
Transza Instytucjonalna
Redukcja zapisów w tej transzy może wystąpić w przypadku:
– złożenia przez inwestora zapisu na większą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu
wystosowanym przez Oferującego (w części przekraczającej liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu),
– złożenia przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu
wystosowanym przez Oferującego,
– złożenia przez inwestora zapisu na akcje w Transzy Instytucjonalnej pomimo nieotrzymania od Oferującego
zaproszenia do złożenia zapisu na akcje.
W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji,
na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

V.1.5

Szczegółowe informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości zapisu (wyrażonej
ilościowo lub wartościowo)

Transza Detaliczna
W ramach Transzy Detalicznej można składać zapisy na nie mniej niż 10 akcji. Zapisy na mniej niż 10 akcji nie będą
przyjmowane. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone w jednym podmiocie
przyjmującym zapisy nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej. Zapisy złożone łącznie w
jednym podmiocie i opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na liczbę Akcji Oferowanych w
Transzy Detalicznej. Złożenie zapisu w ramach Transzy Detalicznej w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie
ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w innych podmiotach przyjmujących zapisy w Transzy Detalicznej, a
zapisy takie będą traktowane jako odrębne zapisy.
Transza Instytucjonalna
Inwestor, który otrzymał wezwanie do złożenia zapisu, powinien złożyć zapis na liczbę akcji wymienioną w wezwaniu
do złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą liczbę akcji niż
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wymieniona w wezwaniu do złożenia zapisu inwestor nie będzie objęty preferencjami w przydziale akcji, o których
mowa w punkcie V.2.3.4 niniejszego Rozdziału Prospektu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż
wymieniona w wezwaniu do złożenia zapisu inwestorowi zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w wezwaniu, a
część zapisu przewyższająca liczbę akcji wskazanych w wezwaniu będzie objęta preferencjami w przydziale akcji, o
których mowa w punkcie V.2.3.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.
Inwestor, który nie otrzymał wezwania do złożenia zapisu, może złożyć zapis na liczbę akcji nie mniejszą niż 10.000 i
nie większą niż liczba akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę
akcji niż liczba akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji
Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.

V.1.6

Wskazanie terminu, w którym możliwe jest wycofanie zapisu, o ile inwestorzy są
uprawnieni do wycofywania się ze złożonego zapisu

Osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków
prawnych złożonego zapisu poprzez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy
inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. W takim
przypadku przydział Akcji Oferowanych będzie mógł zostać dokonany nie wcześniej niż po upływie terminu do
uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. Prawo do uchylenia się od skutków prawnych
złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o
których Spółka powzięła wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, lub czynnikami, które zaistniały lub
o których Spółka powzięła wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
Osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o
ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Oferowanych lub liczbie Akcji Oferowanych (w tym w poszczególnych transzach),
może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy
inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomości tej informacji. W takim przypadku przydział Akcji Oferowanych będzie mógł zostać dokonany
nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.
Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z
istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści prospektu emisyjnego, o których Emitent lub Sprzedający powziął
wiadomość przed dokonaniem przydziału Akcji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent lub
Sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Akcji. W takim przypadku aneks będzie zawierać
informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.
Przesunięcie Akcji Oferowanych pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w transzach nie będzie
wymagało przekazywania informacji w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy założeniu, że zostaną
przesunięte jedynie Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy. W takim
przypadku uczestnicy transz, którzy złożyli zapis przed dokonaniem takiego przesunięcia nie nabędą uprawnienia do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

V.1.7

Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz
dostarczenie papierów wartościowych

V.1.7.1

Wpłaty na Akcje Oferowane

Transza Detaliczna
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w ramach Transzy Detalicznej nastąpi za pośrednictwem systemu
informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej inwestor musi posiadać
na rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej
iloczyn liczby akcji objętych zapisem oraz ceny maksymalnej (o której mowa w punkcie V.3.1), powiększone o kwotę
stanowiącą prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania
zapisu na Akcje Oferowane.
Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod
warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której
nastąpi przydział Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej.
W przypadku składania zapisu przez klienta, który posiada rachunek u depozytariusza, wpłata na akcje wraz z
prowizją domu maklerskiego przyjmującego zapis musi wpłynąć najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w
Transzy Detalicznej na rachunek:
Millennium Dom Maklerski S.A.
nr 46 11602202 000000 0240166156
prowadzony przez Bank Millennium S.A.
z dopiskiem: DEKPOL - imię i nazwisko (firma) inwestora - klient depozytariusza
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W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis w Transzy Detalicznej
nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż ta, na którą złożono zapis,
niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu pozostanie na jego rachunku w domu maklerskim
przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji Oferowanych po otrzymaniu przez dom
maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW.
Kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych danemu subskrybentowi
oraz ceny emisyjnej, powiększona o prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis, zostanie wyksięgowana z
rachunku danego inwestora w dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych.
Transza Instytucjonalna
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych
zapisem i ich ceny emisyjnej na rachunek:
Millennium Dom Maklerski S.A.
nr 46 11602202 000000 0240166156
prowadzony przez Bank Millennium S.A.
z dopiskiem: DEKPOL - imię i nazwisko (firma) inwestora
Wpłata musi nastąpić przelewem w złotych najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Transzy
Instytucjonalnej.
Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na właściwy rachunek przyjmującego zapis.
Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż
zapis jest ważny z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału akcji podstawą do przydziału będzie liczba
akcji, za które została dokonana wpłata. Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu.
W przypadku zredukowania zapisu niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje
Oferowane zostanie zwrócona inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji na rachunki bankowe lub
inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu.
V.1.7.2

Dostarczenie Akcji Oferowanych

Inwestor składający zapis jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji na rachunku papierów
wartościowych. Złożenie dyspozycji deponowania Akcji Serii B jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji
deponowania Akcji Sprzedawanych oraz Praw do Akcji Serii B.
Transza Detaliczna
W dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych za pośrednictwem systemu
informatycznego GPW na rachunkach papierów wartościowych inwestorów składających zapisy w ramach Transzy
Detalicznej zostaną zapisane prawa do akcji nowej emisji serii B.
Akcje Serii B zostaną zaksięgowane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy Praw do Akcji Serii B po
zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu związanych z emisją Akcji Serii B i zarejestrowaniu Akcji Serii B przez
KDPW.
Transza Instytucjonalna
Po dokonaniu przez Spółkę oraz Sprzedającego przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, Zarząd
podejmie działania mające na celu zarejestrowanie Akcji Sprzedawanych i Praw do Akcji Serii B na rachunkach
inwestycyjnych osób, którym przydzielono akcje.
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii B Zarząd
podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. Wykonanie Praw do Akcji Serii B polegać
będzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji Serii B. Za każde Prawo do Akcji Serii B znajdujące się na
rachunku inwestora zostanie zapisana odpowiednio jedna Akcja Serii B, co spowoduje wygaśnięcie Prawa do Akcji
Serii B.

V.1.8

Szczegółowy opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości wraz ze
wskazaniem daty, kiedy to nastąpi

Oferta Publiczna (łącznie oferta objęcia Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych) dojdzie do skutku w przypadku złożenia
i opłacenia zapisów na co najmniej 1 Akcję Oferowaną, przy czym Oferta Sprzedaży (Akcji Serii A) dojdzie do skutku
tylko w przypadku subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji Serii B. Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku,
jeżeli:
–

do dnia zamknięcia Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na przynajmniej 1 Akcję
Oferowaną; lub
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–

Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B w terminie 12 miesięcy od
daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu w terminie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii
B;

–

Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B w terminie jednego miesiąca
od dnia przydziału Akcji Serii B; lub

–

uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii B.

Istnieje także ryzyko odmowy zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na
możliwość kwestionowania przez Sąd Rejestrowy zgodności uchwały o emisji Akcji Serii B z postanowieniami art. 432
§ 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji
nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej, objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym
memorandum informacyjnym, może zawierać upoważnienie dla zarządu albo rady nadzorczej do określenia
ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa
niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie suma
maksymalna tego podwyższenia. Uchwała o emisji Akcji Serii B zawiera upoważnienie, o którym mowa w art. 432 § 4
KSH, oraz określa zarówno minimalną, jak i maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego. Istnieje
jednak ryzyko odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy w przypadku
subskrybowania mniejszej liczby akcji niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia, a w
przypadku subskrybowania większej liczby akcji niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy
podwyższenia spowoduje, że Zarząd Spółki, przydzielając akcje, dokona redukcji zapisów.
O zaistnieniu powyższych okoliczności i niedojściu emisji do skutku Zarząd poinformuje w ciągu 24 godzin w formie
raportu bieżącego.
Ponadto, zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu
z nich akcji zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu
w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego
Emitent wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji Serii B na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości
informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów, na kontach
których będą zapisane Prawa do Akcji Serii B w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu
notowań Praw do Akcji Serii B na GPW. Kwota zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten sposób, że liczba Praw do
Akcji Serii B znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez Cenę Emisyjną Akcji Serii B. Zwrot
wpłat zostanie dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, na
których zapisane były Prawa do Akcji Serii B.
Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Szczegółowe wyniki Oferty zostaną podane w trybie raportu bieżącego w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia
subskrypcji.

V.1.9

Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji
papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów
wartościowych, które nie zostały wykonane

Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.

V.2
V.2.1

ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU
Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe. W przypadku, gdy oferta
jest przeprowadzana jednocześnie na rynkach w dwóch lub większej liczbie krajów i gdy
transza jest zarezerwowana dla któregoś z tych rynków, należy wskazać taką transzę

Transza Detaliczna
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej są osoby fizyczne i osoby
prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w
rozumieniu przepisów ustawy Prawo Dewizowe, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do składania zapisów
zobowiązana jest do posiadania rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis lub u
depozytariusza.
Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju
swego pochodzenia.
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Transza Instytucjonalna
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej są:
–

osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno
rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Dewizowe,

–

zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju
swego pochodzenia.
Zapisy na Akcje Oferowane składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na
rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu
Prospektu zapisy odrębnych inwestorów.
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej są inwestorzy, do
których zostaną skierowane przez Oferującego wezwania do złożenia zapisów, w którym zostanie określona liczba
akcji, na którą powinien opiewać zapis.
Ponadto do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej uprawnieni będą inwestorzy, do których
nie zostało skierowane wezwanie do złożenia zapisów, o ile złożą zapis na co najmniej 10.000 akcji, z zastrzeżeniem
braku preferencji w przydziale akcji, o którym mowa w punkcie V.2.3.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.

V.2.2

W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, należy określić, czy znaczni akcjonariusze
lub członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta
zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty oraz, czy którakolwiek z osób
zamierza objąć ponad pięć procent papierów wartościowych będących przedmiotem oferty

W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, znaczni akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty.

V.2.3
V.2.3.1

Informacje podawane przed przydziałem
Podział oferty na transze ze wskazaniem transz dla inwestorów instytucjonalnych,
drobnych (detalicznych) inwestorów i pracowników Emitenta oraz wszelkich innych transz

Oferta składa się z:
–
Transzy Detalicznej, w ramach której oferowanych jest do 600.000 akcji,
–
Transzy Instytucjonalnej, w ramach której oferowanych jest do 2.350.000 akcji.
Akcje Sprzedawane i Akcje Serii B oferowane są w Transzy Instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na etapie
składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej transzy mogą być
przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane jak i Akcje Serii B. Intencją Emitenta i Sprzedającego jest przydzielenie
w pierwszej kolejności Akcji Serii B, a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych. W Transzy Detalicznej oferowane są
wyłącznie Akcje Serii B.
V.2.3.2

Zasady określające sytuację, w której może dojść do zmiany wielkości transz (claw-back),
maksymalna wielkość przesunięcia oraz minimalne wartości procentowe dla
poszczególnych transz

Emitent może podjąć decyzję o zmianie liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach, w szczególności po
przeprowadzeniu badania popytu na akcje. W takim przypadku informacja o liczbie Akcji Oferowanych
w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej.
Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej.
Sprzedający może zrezygnować z przeprowadzenia Oferty Sprzedaży. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych i liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana przed rozpoczęciem
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane poprzez przekazanie informacji do KNF oraz do publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
(zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). W przypadku, gdy Sprzedający podejmie decyzję o rezygnacji
z przeprowadzenia Oferty Sprzedaży, we wszystkich transzach przydzielane będą tylko Akcje Serii B.
W terminie przydziału Akcji Oferowanych Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami.
Przesunięcia między transzami mogą mieć miejsce wówczas, gdy w ramach danej transzy nie dojdzie do objęcia Akcji
Oferowanych w terminie zapisów. W takim przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje Oferowane, które nie
zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez
inwestorów przewyższył ich podaż. O dokonaniu takiego przesunięcia Emitent nie będzie przekazywał informacji
w trybie wskazanym powyżej.
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V.2.3.3

Przydział akcji w transzy Detalicznej

Akcje w Transzy Detalicznej, po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami zgodnie z opisem w
punkcie V.2.3.2 powyżej, zostaną przydzielone z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW.
Domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje Oferowane wprowadzą do systemu informatycznego GPW zlecenia
kupna Akcji Oferowanych wystawione na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów inwestorów. W dniu
przydziału do systemu informatycznego GPW zostanie wprowadzone odpowiednie zlecenie sprzedaży Akcji
Oferowanych.
Przydział zostanie realizowany w taki sposób, że:
–
w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Detalicznej
nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną, inwestorom, którzy złożyli zapisy
w tej transzy, zostaną przydzielone akcje w liczbie, na jaką składali zapis;
–
w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Detalicznej
będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną z uwzględnieniem przesunięć między
transzami, inwestorom, którzy złożyli zapis w tej transzy, zostaną przydzielone akcje na zasadzie
proporcjonalnej redukcji.
Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału
stosowanymi przez GPW.
V.2.3.4
Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej
Podstawę przydziału Akcji Oferowanych stanowią:
–
prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane;
–
opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie.
W Transzy Instytucjonalnej w pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane w tej transzy, a następnie
Akcje Oferowane nie objęte w Transzy Detalicznej po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami
zgodnie z opisem zawartym w punkcie V.2.3.2 niniejszego Rozdziału Prospektu.
Na podstawie „księgi popytu”, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie V.1.1 niniejszego Rozdziału Prospektu,
zostanie przygotowana lista wstępnego przydziału, tj. lista inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane
w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista będzie określała liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną
przydzielone danemu inwestorowi w przypadku złożenia i opłacenia zapisu na liczbę akcji równą liczbie określonej w
wezwaniu do złożenia zapisu.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Instytucjonalnej przydział Akcji Oferowanych w Transzy
Instytucjonalnej nastąpi według następujących zasad:
–
w pierwszej kolejności zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów uczestniczących
w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście wstępnego przydziału oraz którzy złożą
i opłacą zapis w wysokości nie mniejszej niż określona na tej liście. Inwestorom tym zagwarantowany zostanie
przydział Akcji Oferowanych w liczbie określonej na liście wstępnego przydziału,
–
jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, w drugiej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz inwestorów
uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na dodatkowej liście
wstępnego przydziału oraz którzy złożyli i opłacili zapis w wysokości określonej przez Oferującego w wezwaniu
do złożenia zapisu.
–
jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, w trzeciej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz inwestorów
uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście wstępnego przydziału
– w odniesieniu do części zapisu, jaka przekroczyła wielkość wskazaną na liście wstępnego przydziału lub
dodatkowej liście wstępnego przydziału. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału,
zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji tych części zapisów, które przekroczyły wielkości
wskazane na liście wstępnego przydziału lub dodatkowej liście wstępnego przydziału, z uwzględnieniem Akcji
Oferowanych przesuniętych z Transzy Detalicznej,
–
jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie
tworzenia „księgi popytu”, ale złożyli i opłacili zapisy w niższej wysokości niż wskazane na liście wstępnego
przydziału. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada
proporcjonalnej redukcji,
–
jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy nie otrzymali wezwania do
złożenia zapisu, a złożyli i opłacili zapisy – proporcjonalnie do wielkości złożonego i opłaconego zapisu.
W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału zastosowana zostanie zasada
proporcjonalnej redukcji.
Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń
zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na
największą liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.
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Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od
zapisu.
V.2.3.5

Opis wszystkich wcześniej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania
określonych rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych (włącznie z
programami dla rodzin i osób zaprzyjaźnionych) przy przydziale papierów wartościowych, z
podaniem wartości oferty zarezerwowanej dla takiego preferencyjnego przydziału jako
procent całości oferty oraz kryteriów kwalifikujących do takich rodzajów lub grup

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej uzależniony jest od faktu uczestniczenia inwestora w
procesie budowy „księgi popytu” – opis w punkcie V.2.3.4.
V.2.3.6

Informacja, czy sposób traktowania, przy przydziale, zapisów lub ofert na zapisy może być
uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu są one
dokonywane

Sposób traktowania przy przydziale Akcji Oferowanych nie jest uzależniony od tego, za pośrednictwem, jakiego
podmiotu dokonywane są zapisy na Akcje Oferowane.

V.2.3.7

Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy inwestorów
indywidualnych, jeśli występuje

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału nie występuje.
V.2.3.8

Warunki zamknięcia oferty, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej zamknięcia

Oferta zostanie zamknięta w terminie określonym w rozdziale w punkcie V.1.2.1 niniejszego Rozdziału Prospektu z
zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w wymienionym punkcie.
V.2.3.9

Możliwość składania wielokrotnych zapisów

W Transzy Detalicznej inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że suma Akcji Oferowanych,
na które opiewają zapisy złożone w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, nie przekracza liczby wszystkich Akcji
Oferowanych w tej transzy. W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy tego inwestora zostaną uznane za zapis na
liczbę Akcji Oferowanych równą liczbie wszystkich Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej.
W Transzy Instytucjonalnej inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że preferencjami
w przydziale objęte będą zapisy na liczbę Akcji Oferowanych określoną w wezwaniu do złożenia zapisu na Akcje
Oferowane skierowanym do tego inwestora zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie V.1.1 niniejszego Rozdziału
Prospektu.

V.2.4

Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych
wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem tego
zawiadomienia

W dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach papierów
wartościowych inwestorów składających zapisy w ramach Transzy Detalicznej zostaną zapisane prawa do akcji nowej
emisji serii B lub Akcje Sprzedawane. Inwestorzy zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem
obowiązującym w domu maklerskim przyjmującym zapis.
Akcje Serii B zostaną zaksięgowane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy Praw do Akcji Serii B po
zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii B i zarejestrowaniu Akcji
Serii B przez KDPW. Posiadacze Praw do Akcji Serii B zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem
obowiązującym w domu maklerskim, w którym zostaną zarejestrowane posiadane przez nich Akcje Serii B.
Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej na rachunku inwestycyjnym inwestora
wskazanym w formularzu zapisu na Akcje Oferowane zostaną zaksięgowane prawa do akcji nowej emisji serii B lub
Akcje Sprzedawane. Inwestorzy zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym
w przedsiębiorstwie maklerskim, które prowadzi wskazany przez inwestora rachunek.
Ponadto, zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu
z nich akcji zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu
w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.

V.2.5

Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe”

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału.
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V.3
V.3.1

CENA
Wskazanie ceny, po której będę oferowane papiery wartościowe. W przypadku, gdy cena
nie jest znana lub gdy nie istnieje ustanowiony lub płynny rynek dla danych papierów
wartościowych, należy wskazać metodę określenia ceny oferty wraz ze wskazaniem osoby
określającej kryteria służące do ustalenia ceny lub formalnie odpowiedzialnej za ustalenie
ceny. Wskazanie wielkości kosztów i podatków, które w tym przypadku musi ponieść
inwestor zapisujący się na papiery wartościowe lub je nabywający

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej Emitent poda do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie V.3.2. niniejszego rozdziału Prospektu cenę
maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zapisy na
akcje oferowane w Transzy Detalicznej będą przyjmowane po cenie maksymalnej, o której mowa powyżej.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy
Instytucjonalnej na podstawie rezultatów badania popytu na Akcje Oferowane, o którym mowa w punkcie V.1.1.
niniejszego rozdziału Prospektu. Zapisy na akcje oferowane w Transzy Instytucjonalnej będą przyjmowane po cenie
emisyjnej Akcji Serii B.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych (cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz cena emisyjna Akcji Serii B) będzie
stała i jednakowa dla obydwu transz.
Oprócz ceny za nabywane akcje inwestor poniesie koszty prowizji maklerskiej w wysokości określonej przez firmę
inwestycyjną przyjmującą zapis na Akcje Oferowane.
Osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o
ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Oferowanych lub liczbie Akcji Oferowanych (w tym w poszczególnych transzach),
może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy
inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomości tej informacji. W takim przypadku przydział Akcji Oferowanych będzie mógł zostać dokonany
nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

V.3.2

Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w ofercie

Wysokość ceny maksymalnej zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie aneksu do
niniejszego Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie
podana przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji
(zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został
udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

V.3.3

Jeżeli posiadaczom akcji Emitenta przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie
ograniczone lub cofnięte, wskazanie podstawy ceny emisji, jeżeli emisja jest dokonywana
za gotówkę, wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia lub cofnięcia
prawa pierwokupu

Uchwałą Emisyjną, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd, w szczególności, do ustalenia ceny
emisyjnej Akcji Serii B.
Treść Uchwały Emisyjnej oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (wraz z opinią Zarządu) zamieszczona jest w punkcie IV.6.

V.3.4

W przypadku, gdy występuje lub może występować znacząca rozbieżność pomiędzy ceną
papierów wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami gotówkowymi
poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego
szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku,
lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć - porównanie opłat ze strony
inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez
takie osoby

Opłaty ze strony inwestorów będą równe cenie emisyjnej określonej zgodnie z pkt. V.3.3. powyżej.
Według wiedzy Spółki, w ciągu ostatniego roku, członkowie organów administracyjnych, zarządzających, rady
nadzorczej, a także osoby powiązane nie nabywały akcji Spółki.
Członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub osobom powiązanym nie przysługuje prawo
nabycia jakichkolwiek akcji Spółki.
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V.4
V.4.1

PLASOWANIE I GWARANTOWANIE (SUBEMISJA)
Nazwa i adres koordynatora(ów) całości i poszczególnych części oferty oraz, w zakresie
znanym Emitentowi lub oferentowi, podmiotów zajmujących się plasowaniem w różnych
krajach, w których ma miejsce oferta

Oferującym jest:
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2 A
02-593 Warszawa
e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Millennium
Domu Maklerskiego S.A.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w punktach obsługi klienta domów maklerskich,
których lista, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie opublikowana w formie komunikatu
aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki
oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.

V.4.2

Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe w
każdym kraju

Nie przewiduje się agentów ds. płatności.
Po zatwierdzenie Prospektu emisyjnego przewiduje się korzystanie z usług Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A., który na polskim rynku kapitałowym pełni funkcję głównego podmiotu świadczącego usługi
depozytowe.

V.4.3

Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach wiążącego
zobowiązania oraz nazwa i adres podmiotów, które podjęły się plasowania oferty bez
wiążącego zobowiązania lub na zasadzie „dołożenia wszelkich starań”. Wskazanie
istotnych cech umów, wraz z ustalonym limitem gwarancji. W sytuacji, gdy nie cała emisja
jest objęta gwarancją, należy wskazać część niepodlegającą gwarancji. Wskazanie ogólnej
kwoty prowizji za gwarantowanie i za plasowanie

Do dnia Prospektu Emitent ani Sprzedający nie zawarli umów o gwarantowanie emisji na zasadzie wiążącego
zobowiązania.
Plasowaniem Oferty na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” zajmie się Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w
Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2 A.
Kwoty prowizji z tytułu plasowania uzależnione są od wartości Oferty. Na dzień Prospektu nie jest znana ani
ostateczna liczba akcji, które zostaną objęte, ani też cena Akcji Oferowanych. Szacuje się, że kwota prowizji za
wyniesie około 2,6 mln zł. Koszty te zostaną poniesione przez Emitenta i Sprzedającego proporcjonalnie do udziału
Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych w wartości Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty.
Emitent opublikuje informacje dotyczące całkowitych kosztów Oferty poniesionych przez Emitenta w formie raportu
bieżącego zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

V.4.4

Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji

Emitent nie przewiduje zawarcia takiej umowy.

V.5
V.5.1

DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA
DOTYCZĄCE OBROTU
Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o
dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub
innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków

Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B i Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego na
rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, zwanym też rynkiem podstawowym, a w przypadku
niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie ww.
papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.
Jednym z kryteriów, jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jest
rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja
2010r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci
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papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku, rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli
w ręku akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
znajduje się: (i) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych
notowań lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej, według ostatniej ceny emisyjnej lub
ceny sprzedaży akcji, równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR.
W ocenie Zarządu Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Prawa do Akcji Serii B będą spełniać warunki dopuszczenia do
obrotu na rynku podstawowym przy założeniu, że w Ofercie objętych zostanie 2.300.000 Akcji Serii B (nawet w
przypadku odwołania Oferty Sprzedaży) oraz, że Pan Mariusz Tuchlin nie nabędzie Akcji Serii B.
W przypadku, gdyby warunki dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym nie zostały spełnione, Spółka będzie
ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu na rynku równoległym
GPW.
Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu GPW, w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji powinny
one spełniać następujące warunki:
1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie
tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w
złotych co najmniej 15.000.000 euro;
2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej
4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny
sprzedaży lub emisyjnej.
W ocenie Zarządu Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Prawa do Akcji Serii B będą spełniać warunki dopuszczenia do
obrotu na rynku równoległym przy założeniu, że:
- cena emisyjna Akcji Serii B wynosić będzie co najmniej 7,96 zł (kryterium wskazane w punkcie 1 powyżej) oraz
- w Ofercie objętych zostanie 1.130.000 Akcji Serii B (kryterium wskazane w punkcie 2 powyżej) oraz
- Pan Mariusz Tuchlin nie nabędzie Akcji Serii B.
Ponieważ Spółka zamierza ubiegać się o równoczesne wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji Serii A oraz Praw do
Akcji Serii B, zwraca się uwagę inwestorów, że w dniu 12 września 2006 roku Zarząd GPW przyjął stanowisko,
zgodnie z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych
są podejmowane po analizie obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty publicznej, strukturę własności,
ewentualne umowne zakazy sprzedaży instrumentów finansowych (lock-up). Z uwagi na powyższe inwestorzy
powinni liczyć się z możliwością dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii A i Akcji Serii B nie wcześniej niż po
rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Praw do Akcji Serii B, Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do obrotu giełdowego
w możliwie krótkim terminie, w szczególności tak, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych
w obrocie giełdowym znalazły się Prawa do Akcji Serii B. Emitent będzie dokonywał wszelkich czynności
zmierzających do wprowadzenia Praw do Akcji Serii B, Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do obrotu giełdowego
niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi Emitent zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii A,
Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji Emitent złoży do KDPW i GPW
odpowiednie wnioski i oświadczenia umożliwiające rozpoczęcie notowań.
Warunkiem wprowadzenia Akcji Serii B Emitenta do obrotu giełdowego jest wydanie przez Sąd Rejestrowy
postanowienia o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd
rejestrowy emisji Akcji Serii B, Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie tych akcji do obrotu
giełdowego.
O niespełnieniu kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym i rezygnacji z ubiegania
się o dopuszczenie Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do obrotu giełdowego, Emitent poinformuje przed dokonaniem
przydziału Akcji Oferowanych w formie aneksu do Prospektu, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie
przesunięty w celu umożliwienia inwestorom złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego
zapisu na Akcje Oferowane.
W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym Zarząd będzie ubiegał się
o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B i Praw do Akcji Serii B do alternatywnego systemu obrotu (New Connect),
o czym Emitent poinformuje w formie aneksu do Prospektu.

V.5.2

Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których, zgodnie z wiedzą Emitenta,
są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe
oferowane lub dopuszczane do obrotu

Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
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V.5.3

Jeżeli jednocześnie lub prawie jednocześnie z utworzeniem papierów wartościowych, co
do których oczekuje się dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem
subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym są papiery wartościowe tej same
klasy, lub, jeżeli tworzone są papiery wartościowe innej klasy w związku z plasowaniem o
charakterze publicznym lub prywatnym - szczegółowe informacje na temat charakteru
takich operacji oraz liczbę i cechy papierów wartościowych, których operacje te dotyczą

Z wyjątkiem Oferty nie jest planowana subskrypcja lub plasowanie o charakterze prywatnym jakichkolwiek papierów
wartościowych Spółki.

V.5.4

Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako
pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania
ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania

Nie dotyczy.

V.5.5

Stabilizacja: w sytuacji, gdy Emitent lub sprzedający akcjonariusz udzielili opcji
nadprzydziału lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podjęcie działań
stabilizujących cenę w związku z ofertą

Nie dotyczy.

V.6
V.6.1

INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH
SPRZEDAŻĄ
Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu
oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska lub innych istotnych
powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z Emitentem
papierów wartościowych lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi

Na podstawie niniejszego Prospektu Pan Mariusz Tuchlin oferuje do sprzedaży do 650.000 Akcji Serii A.
Pan Mariusz Tuchlin pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki – informacje zawiera Część III, Rozdział XIV.1.1
Prospektu.

V.6.2

Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających
właścicieli papierów wartościowych

Sprzedający oferuje do sprzedaży do 650.000 Akcji Serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

V.6.3

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” Strony, których to dotyczy. Treść umowy i
wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży

Akcjonariusz Emitenta Pan Mariusz Tuchlin w dniu 26 czerwca 2014 r. złożył oświadczenie o ograniczeniu
zbywalności akcji Emitenta.
Akcjonariusz zobowiązał się, że w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Serii B na rynku
regulowanym, nie dokona sprzedaży akcji Emitenta bez zgody Oferującego oraz zobowiązał się, że nie zawrze żadnej
umowy, która będzie lub mogłaby skutkować przeniesieniem własności akcji przed upływem określonego powyżej
terminu.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy:
–
sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży,
–
sprzedaży Akcji w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania
ogłaszanego na podstawie art. 72 Ustawy.
Zbycie akcji przez akcjonariusza niezgodnie ze złożonym zobowiązaniem może narazić Spółkę na utratę zaufania
inwestorów, co miałoby wpływ na realną możliwość pozyskiwania na rynku kapitałowym środków pieniężnych w
przyszłości.
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V.7

KOSZTY EMISJI LUB OFERTY, WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

Emitent przewiduje, że całkowite koszty emisji Akcji Serii B wyniosą około 2 803,3 tys PLN i zostaną pokryte w całości
przez Emitenta.
Tabela 44Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B Emitenta (w tys. zł)
Wyszczególnienie

Kwota

Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem całości kosztów doradztwa i oferowania

2 606,3

Szacunkowy koszt promocji planowanej Oferty

50

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty

147

w tym: opłaty KNF, KDPW i GPW

122

2 803,3

Razem
Źródło: Emitent

Emitent szacuje, iż wpływy pieniężne netto (wpływy całkowite po odliczeniu całkowitych kosztów emisji) z emisji Akcji
Serii B wyniosą około 70 milionów PLN.
Emitent opublikuje informacje dotyczące całkowitych kosztów Oferty w formie raportu bieżącego zgodnie z § 33 ust. 1
Rozporządzenia o Obowiązkach Informacyjnych.
Koszty związane z oferowaniem Akcji Sprzedawanych zostaną pokryte przez Sprzedającego.

V.8

ROZWODNIENIE

W poniższej tabeli zaprezentowano całkowitą liczbę oraz udział procentowy akcji, jak również odpowiadającą im
liczbę oraz procentowany udział głosów przed dojściem do skutku oferty publicznej (tj. dotychczasowa struktura
akcjonariatu Emitenta)
Tabela 45 Struktura akcjonariatu Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu
Akcje

Liczba akcji

Udział w kapitale
(%)

Liczba głosów

Udział w głosach
(%)

Mariusz Tuchlin

Seria A

6.409.000

99,98%

6.409.000

99,98%

Daniel Tuchlin

Seria A

1.000

0,02%

1.000

0,02%

6.410.000

100,00%

6.410.000

100,00%

Akcjonariusz

RAZEM
Źródło: Emitent

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do 650.000 Akcji Serii A których właścicielem jest Pan Mariusz
Tuchlin oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Akcji Serii B nowej emisji.
W tabeli poniżej zaprezentowano całkowitą liczbę oraz udział procentowany akcji, jak również odpowiadającą im
liczbę oraz procentowany udział głosów po przeprowadzeniu oferty publicznej (przyjmując założenie, iż wszystkie
wyemitowane akcje zostaną sprzedane).
Tabela 46 Struktura akcjonariatu Spółki po Ofercie Publicznej
Akcje

Liczba akcji

Udział w kapitale
(%)

Liczba głosów

Udział w głosach
(%)

Mariusz Tuchlin

Seria A

5.759.000

66,12%

5.759.000

66,12%

Daniel Tuchlin

Seria A

1.000

0,01%

1.000

0,01%

Seria A i B

2.950.000

33,87%

2.950.000

33,87%

8.710.000

100,00%

8.710.000

100,00%

Akcjonariusz

Nowi akcjonariusze
RAZEM
Źródło: Emitent

V.9
V.9.1

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku, gdy w nocie o papierach wartościowych wymienia się doradców związanych
z emisją, opis zakresu ich działań

Oferujący:
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni rolę oferującego i jest podmiotem odpowiedzialnym za pośredniczenie w
proponowaniu przez Spółkę nabycia Akcji Serii B oraz proponowaniu przez Sprzedającego nabycia do 650.000 Akcji
Serii A.
Millennium Dom Maklerski S.A. realizuje również czynności o charakterze doradczym, mające na celu przygotowanie i
organizację Oferty, w tym:
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-

przygotowanie i obsługa zatwierdzenia Prospektu dotyczącego Oferty oraz dopuszczenia Akcji Serii A, Akcji Serii
B i Praw do Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym;
przygotowanie i obsługa emisji Akcji Serii B.

Millennium Dom Maklerski S.A. jest również odpowiedzialny za sporządzenie Prospektu w częściach wskazanych w
Części III pkt. 1.4. Prospektu.
Działania Doradcy Prawnego w związku z emisją Akcji Serii B i proponowaniu przez Sprzedającego nabycia
do 650.000 Akcji Serii A:
a) przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego, zmiany statutu, w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
b) obsługa prawna Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęte zostaną wyżej wymienione uchwały.
c) przygotowanie uchwał innych organów Spółki (Rada Nadzorcza, Zarząd) związanych z Ofertą.
d) przygotowanie prawnej części Prospektu emisyjnego w zakresie zgodnym z Ustawą o ofercie o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004) z dnia 29.04.2004 roku.
e) reprezentowanie Spółki (w zakresie niezastrzeżonym Ustawą dla innych podmiotów np. domów maklerskich)
przed organami administracji publicznej (w tym w szczególności w celu zatwierdzenia prospektu przez KNF) w
czynnościach związanych z planowaną transakcją oraz (w zakresie uzgodnionym ze Spółką) przed KDPW .
f) reprezentacja spółki przed sądem rejestrowym w sprawach związanych z transakcją.
Działania Doradcy Finansowego w związku z emisją Akcji Serii B i proponowaniu przez Sprzedającego
nabycia do 650.000 Akcji Serii A:
a) przygotowanie finansowo-organizacyjnej części Prospektu emisyjnego w zakresie zgodnym z ustawą o ofercie o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004) z dnia 29.04.2004 roku.
b) uczestnictwo wraz z organami Emitenta w rozmowach z inwestorami w celu prezentacji kierunków rozwoju i
strategii działania Emitenta.

V.9.2

Wskazanie innych informacji w nocie o papierach wartościowych, które zostały zbadane
lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których
sporządzili oni raport. Należy zamieścić taki raport, lub za zgodą odpowiedniego organu,
jego skrót

Żadne z informacji zawarte w Nocie o Papierach Wartościowych nie podlegały badaniu lub przeglądowi przez
uprawnionych Biegłych Rewidentów.

V.9.3

W przypadku zamieszczenia w nocie o papierach wartościowych oświadczenia lub raportu
osoby określanej jako ekspert, należy podać imię i nazwisko takiej osoby, adres miejsca
zatrudnienia, kwalifikacje oraz charakter zaangażowania w Emitencie, jeśli jest istotne.
Jeżeli raport został sporządzony na zlecenie Emitenta, należy zamieścić stosowne
oświadczenie o zamieszczeniu takiego oświadczenia lub raportu w formie i w kontekście, w
którym jest on zamieszczony, za zgodą osoby, która zatwierdzała tą część noty o papierach
wartościowych

Emitent w Nocie o Papierach Wartościowych:
nie zamieszczał Oświadczenia lub Raportu osoby określanej jako Expert.

V.9.4

W przypadku uzyskania informacji od osób trzecich, należy przedstawić potwierdzenie, że
informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim jest tego świadom
Emitent oraz w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę
trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje
byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. Ponadto, należy wskazać źródła tych
informacji

Emitent w Nocie o Papierach Wartościowych nie zamieszczał informacji uzyskanych od osób trzecich.
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Definicje i skróty
Akcje

Akcje Serii A oraz Akcje Serii B

Akcje Oferowane

Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane, które będą przedmiotem Oferty na podstawie
Prospektu

Akcje Serii A

6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A o wartości nominalnej 1,00 zł
każda

Akcje Serii B

Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B
o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zostaną wyemitowane w oparciu o Uchwałę
Emisyjną

Akcje Sprzedawane

do 650.000 Akcji Serii A oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego

Akcjonariusz Sprzedający,
Sprzedający

Pan Mariusz Tuchlin

Akcjonariusz/Akcjonariusze

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Dekpol S.A.

Doradca Finansowy

JKG Finanse Sp. z o.o. siedzibą w Katowicach, Al. W. Roździeńskiego 91

Doradca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński z siedzibą w Gdańsku, ul.
Drzewieckiego 11A/2

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent, Spółka

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

EUR

Wspólna waluta obowiązująca w państwach Unii Europejskiej, które przystąpiły do
Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

GUS

Główny Urząd Statystyczny

Inwestor

Osoba zainteresowana nabyciem akcji oferowanych

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami)

Kodeks spółek handlowych,
KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.
1037 z późniejszymi zmianami)

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

Oferujący

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Oferta Publiczna, Publiczna
Oferta

Publiczna oferta objęcia Akcji Serii B i publiczna oferta sprzedaży Akcji
Sprzedawanych

PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

PLN, zł., złoty

Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

POK

Punkt obsługi klientów

Poz.

Pozycja

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665 z późniejszymi zmianami)

302

DEKPOL S.A. - Prospekt Emisyjny

Prawo do Akcji, PDA, Prawo do Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Akcji Serii B
Finansowymi, z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii B
Prospekt emisyjny, Prospekt
Emisyjny, Prospekt

Niniejszy Prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach Oferowanych, sporządzony
zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie.

Publiczna Oferta Akcji Serii B,
Oferta Akcji Serii B

Publiczna oferta objęcia Akcji Serii B

Publiczna Oferta Sprzedaży,
Oferta Sprzedaży

Publiczna oferta sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Sprzedającego

Rada Nadzorcza, RN

Rada Nadzorcza Dekpol Spółka Akcyjna

Regulamin Giełdy, Regulamin
GPW

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzony uchwałą
Rady Giełdy Nr 11/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażające
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów oraz upowszechniania reklam

Rozporządzenie o Rynku
i Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. z 2010 r. Nr
84, poz. 547)

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (właściwy dla siedziby Emitenta)

Statut

Statut Emitenta

Szt.

Sztuka

Uchwała Emisyjna

Uchwała nr 3 i 4 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
akcji serii B i zmiany Statutu Spółki.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UoR

Ustawa o Rachunkowości

UE

Unia Europejska

Ustawa o Nadzorze nad
Rynkiem Finansowym

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz.
1119)

Ustawa o Nadzorze nad
Rynkiem Kapitałowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183,
poz. 1537)

Ustawa o obrocie
instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183
poz. 1538 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Ochronie Konkurencji Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r.
i Konsumentów
Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami)
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 (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2002 nr 76
poz. 694 z późniejszymi zmianami)

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim
rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na
pieniężnym rynku bankowym.

Walne Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy,
WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd

Zarząd Dekpol S.A.
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WYKAZ ODESŁAŃ
W NINIEJSZYM PROSPEKCIE EMISYJNYM EMITENT NIE ZAMIESZCZAŁ ŻADNYCH ODESŁAŃ
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ZAŁĄCZNIKI
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela spółki DEKPOL S.A. oferowane w Ofercie.
Przedmiotem Oferty jest do 650.000 Akcji Serii A sprzedawanych przez Sprzedającego oraz nie mniej niż 1 i nie
więcej niż 2.300.000 Akcji Serii B (nowej emisji) o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Podstawą prawną emisji Akcji
Serii B jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r.
1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej:................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej:
……………………………………………………….........................................................................................................
3. Adres do korespondencji:
..................................................................................................................................................
4. Osoba fizyczna - seria i numer dowodu osobistego/paszportu oraz PESEL/data urodzenia:
………………………………
5.Osoba prawna - numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny:
………………………..……………………...
6. Rodzaj transzy: Transza Detaliczna
7. Cena Akcji Oferowanej:...............................................zł
8. Liczba akcji objętych zapisem:............. (słownie:................................................................................................)
9. Kwota wpłaty na akcje:...............zł (słownie:…………................................................................................)
10. Wskazanie rachunku do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy tylko Transzy Instytucjonalnej):
rachunek nr …….........................................................................................................................................
prowadzony przez ……………....................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek)

11. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje:
………………………………………………………………………....................................................................................
Oświadczenia osoby składającej zapis
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu spółki DEKPOL S.A. i akceptuję warunki Oferty.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgadzam
się na przydzielenie mniejszej liczby akcji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami
opisanymi w Prospekcie. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję
do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji
związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na akcje DEKPOL S.A. przez dom maklerski przyjmujący zapis
Oferującemu, Emitentowi oraz Sprzedającemu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz,
że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.
Data i podpis składającego zapis

Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis

Dyspozycja Deponowania Akcji
Wypełniają jedynie podmioty składające zapisy w Transzy Instytucjonalnej.
Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie przydzielonych mi akcji na moim rachunku inwestycyjnym
nr................................................................... prowadzonym przez …….....................................................................

Data i podpis składającego dyspozycję

Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję
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