
 

 

PROSPEKT EMISYJNY 

  
Feerum S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000280189) 

Oferta publiczna do 200.000 akcji zwykłych imiennych serii C (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), do 200.000 akcji 
zwykłych imiennych serii D (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela) oraz od 1 do 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii E o wartości nominalnej 3,50 zł każda, oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
3.060.301 akcji zwykłych imiennych serii C (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), 2.942.615 akcji zwykłych imiennych 

serii D (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela) oraz od 1 do 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 3,50 zł każda, oraz nie więcej niż 2.200.000 praw do akcji nowej emisji serii E  

Niniejszy dokument („Prospekt”) został sporządzony w związku z ofertą publiczną na terenie Polski („Oferta”) nie więcej niż 200.000 akcji 
zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 zł każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), nie więcej niż 200.000 akcji 
zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 zł każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela) („Akcje Sprzedawane”) 
oferowanych przez Daniela Janusza i Magdalenę Łabudzką-Janusz („Sprzedający”) oraz od 1 do 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
o wartości nominalnej 3,50 zł każda („Akcje Nowej Emisji”, a łącznie z Akcjami Sprzedawanymi „Akcje Oferowane”) spółki Feerum S.A. 
z siedzibą w Chojnowie („Spółka”), a także ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3.060.301 akcji zwykłych imiennych 
serii C (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), 2.942.615 akcji zwykłych imiennych serii D (które po dematerializacji będą akcjami 
na okaziciela) oraz od 1 do 2.200.000 akcji serii E o wartości nominalnej 3,50 zł każda, oraz nie więcej niż 2.200.000 praw do akcji nowej emisji 
serii E („PDA”). 

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych („Cena Akcji Oferowanych”). Cena Akcji Oferowanych 
zostanie ustalona wspólnie przez Spółkę oraz Sprzedających w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu procesu Budowy Księgi Popytu wśród 
Inwestorów Instytucjonalnych. Szczegółowe informacje o procesie ustalania Ceny Akcji Oferowanych znajdują się w rozdziale „Informacje 
o Warunkach Oferty”. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Spółkę oraz Sprzedających w porozumieniu z Oferującym w dniu ustalenia Ceny 
Akcji Oferowanych. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, wielkości Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych oraz Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). 

Akcje Nowej Emisji będą przydzielane w pierwszej kolejności, co oznacza, iż Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone wyłącznie, gdy w ramach 
Oferty zostaną objęte wszystkie Akcje Nowej Emisji. 

Terminy przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostały wskazane w rozdziale „Informacje o Warunkach Oferty”. 

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od 
zakończenia Oferty. W przypadkach i w zakresie wymaganym przepisami prawa informacja o odwołaniu Oferty lub niedojściu emisji Akcji Nowej 
Emisji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, a w przypadkach 
wymaganych przepisami prawa w formie raportu bieżącego. 

Na Datę Prospektu Oferujący nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji ani pełnić funkcji gwaranta 
sprzedaży Akcji Oferowanych. 

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po ich uprzedniej dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. 

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI 
POLSKI PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, 
ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE 
Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. 

PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW. KAŻDY INWESTOR 
ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ 
W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, 
KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH 
PRZEDSTAWIA ROZDZIAŁ „REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO”. 

Ani Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską 
Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities act of 1933, as amended). Oferta jest przeprowadzana 
wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Regulacją S i jest skierowana do podmiotów spoza Stanów Zjednoczonych 
(ang. Non-US Persons) (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S). 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego oraz 
ryzykiem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej oraz z otoczeniem, w jakim prowadzi ona działalność. Szczegółowy opis czynników 
ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Oferujący 

 
KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce  

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 
Dzień Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 3 kwietnia 2013 r.



 

 

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie odnoszą się do faktów, zdarzeń, planów, strategii, oczekiwań, projektów, 
opinii, trendów lub podobnych okoliczności innych niż zaistniałe w przeszłości. W szczególności są to stwierdzenia, w treści których, przed którymi 
albo po których występują wyrazy, takie jak: „cele”, „sądzi”, „przewiduje”, „planuje”, „dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”, „uprzedzając”, „byłby”, 
„mógłby”, albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. Zamieszczone przez Spółkę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu 
założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalności Grupy oraz otoczenia, w którym Grupa prowadzi i będzie prowadziła 
działalność w przyszłości, a także na opiniach, szacunkach, planach, zamiarach i oczekiwaniach Grupy oraz na informacjach dostępnych Spółce na 
Datę Prospektu. Opinie, szacunki, plany, zamiary i oczekiwania wskazane powyżej mogą ulec zmianie w wyniku różnych czynników, zdarzeń lub 
ryzyk, które mogą być nieznane Emitentowi lub pozostawać poza jego kontrolą. W razie zajścia takiej zmiany, działalność Grupy, jej wyniki 
finansowe, perspektywy rozwoju, plany, cele, oczekiwania, zamiary, a także wszelkie inne kwestie, do których odnoszą się stwierdzenia dotyczące 
przyszłości zawarte w Prospekcie, mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych w takich stwierdzeniach. Niektóre czynniki i ryzyka, które mogą 
spowodować, że rzeczywiste wyniki finansowe, perspektywy rozwoju, plany, cele, oczekiwania, projekty, strategie, zamiary Grupy będą różniły się 
od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, zostały opisane w rozdziałach „Analiza sytuacji operacyjnej i finansowej”, „Czynniki 
ryzyka” oraz w innych rozdziałach Prospektu. 

Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością wziąć pod uwagę wyżej wskazane czynniki 
i ryzyka oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, w którym działa 
Grupa. Spółka nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia, że czynniki lub ryzyka opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości 
faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej 
prawdopodobną lub typową. 

Z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu GPW Spółka nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości 
aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem się nowych 
informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. 

PROGNOZY 

Prospekt nie zawiera prognoz wyników ani też wyników szacunkowych Grupy. 
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ROZDZIAŁ 1. PODSUMOWANIE 
Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zwane dalej „Informacjami”. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A-E (A.1-E.7). Niniejsze 
podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Emitenta 
i w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie. Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być 
uwzględnione w przypadku Emitenta lub w przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki 
w numeracji omawianych Informacji. W przypadku gdy włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na Emitenta 
lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych 
dotyczących takiej informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis Informacji, z adnotacją „nie 
dotyczy”. 
 
 
Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 
Wstęp 

Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu – zawiera ono 
informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Podsumowanie nie jest wyczerpujące 
i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji 
o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane 
powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed 
podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały 
Prospekt, w szczególności Rozdział „Czynniki ryzyka”, wszelkie aneksy oraz komunikaty 
aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Sprawozdania 
Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka 
nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem 
(w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, 
chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych 
w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W przypadku 
wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, 
potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem 
postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek 
jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, 
gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi 
częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia najważniejszych informacji, które wraz 
z innymi częściami Prospektu mają pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Akcje 
Oferowane. 

A.2 Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na 
wykorzystanie prospektu emisyjnego 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 
emisyjnego. 

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

Wyróżniona wytłuszczonym drukiem 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. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich 
ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. 

 
 

Dział B – Emitent  

B.1 
Nazwa  
Emitenta 

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Nazwa (firma): Feerum spółka akcyjna 

Nazwa skrócona: Feerum S.A. 



ROZDZIAŁ 1. PODSUMOWANIE 

6 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

B.2 
Podstawowe 
dane dotyczące 
Emitenta 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent 
prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. 

Siedziba: Chojnów 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Spółka została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. 

B.3 
Działalność 
Grupy 
Kapitałowej 

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. 

Emitent jest jednym z największych producentów elewatorów zbożowych w Polsce. Jego 
działalność koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań służących 
magazynowaniu i suszeniu produktów roślinnych oraz ich komponentów. Spółka oferuje 
w pełni kompleksowe rozwiązania – od zebrania i analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję 
rozwiązań technologicznych, produkcję, aż po uruchomienie obiektu i oddanie do eksploatacji, 
usługi posprzedażowe oraz serwis.  

Kluczowymi grupami produktów Emitenta są suszarnie i silosy, wraz z oprzyrządowaniem. 
Przychody z ich sprzedaży stanowiły łącznie ponad 85% przychodów Emitenta 
zrealizowanych w latach 2009-2012. Suszarnie i silosy sprzedawane są łącznie, w ramach 
kompleksowych obiektów magazynowo-suszarniczych (około połowy przychodów ze 
sprzedaży), jak też samodzielnie.  

Głównymi odbiorcami Emitenta są większe gospodarstwa rolne, firmy skupujące zboże oraz 
zakłady przemysłowe (m.in. zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz 
sektor biopaliw).  

Głównym rynkiem zbytu dla Emitenta jest rynek polski, który odpowiadał za 80,3% 
przychodów ze sprzedaży w 2012 r. Wśród rynków zagranicznych kluczowymi dla Emitenta 
są: Ukraina, Litwa, Rumunia i Białoruś. Poza tym Emitent planuje wejść na perspektywiczne 
rynki zachodnioeuropejskie, jak Niemcy i Francja. 

Emitent początkowo (od 2002 r.) oferował elewatory zbożowe zbudowane z półproduktów 
dostarczanych przez podwykonawców. Jednak wraz ze wzrostem liczby zamówień oraz 
w celu obniżenia kosztów działalności i uniezależnienia się od dostawców w 2005 r. rozpoczął 
własną produkcję w nowo otwartym zakładzie w Chojnowie. Z uwagi na rosnącą skalę 
działalności oraz w celu zaoferowania szerszego portfela, wysokiej jakości produktów, 
w 2010 r. uruchomił nowoczesny zakład produkcyjny wraz z parkiem maszynowym i całą 
infrastrukturą położony w LSSE.  

Emitent prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie rozwoju przemysłu 
maszynowego, dzięki której do tej pory wprowadził szereg ulepszeń i modernizacji 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. Obecnie kontynuuje 
prace nad obniżeniem wagi produktów o ok. 20% dzięki wprowadzeniu blach konstrukcyjnych 
wysoko wytrzymałych (obniżył już wagę w urządzeniach transportowych). Ponadto pracuje 
nad projektem, który ma na celu opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej 
energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem 
odpylania, na który otrzymał dofinansowanie: 

• w październiku 2012 r. w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 
1.4. Wsparcie projektów celowych” (4,1 mln PLN). 

• w styczniu 2013 r. na wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła 
w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych w ramach „Pilotażu Wsparcia na 
pierwsze wdrożenie wynalazku” (9,5 mln PLN). 

Wieloletnie doświadczenie oraz nowatorskie rozwiązania techniczne opracowywane i wdrażane 
przez Emitenta w procesie produkcji wpłynęły korzystnie na uzyskiwane przez niego marże 
oraz pozwoliły na zbudowanie silnej i systematycznie rosnącej pozycji biznesowej oraz 
uzyskanie statusu jednego z największych graczy na polskim rynku elewatorów. Zgodnie 
z wiedzą Zarządu, Emitent jest jednym z największych producentów oferujących konstrukcje 
z blachy falistej w Polsce. 
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Przewagi konkurencyjne 

• Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość produkcji 

• Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie przewagi 
jakościowej 

• Efektywność kosztowa 

• Umacnianie pozycji Emitenta na rynku możliwe dzięki elastycznemu procesowi 
produkcyjnemu oraz szerokiemu asortymentowi produktów 

• Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia szybkie i kompleksowe 
rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby klientów 

Strategia 

Długoterminowym celem strategicznym Emitenta jest uzyskanie pozycji istotnego gracza na 
europejskim rynku kompleksowych elewatorów poprzez dalszy dynamiczny wzrost skali 
prowadzonej działalności. Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku krajowym oraz 
wejść na wybrane rynki europejskie i światowe.  

Emitent zamierza realizować założoną strategię, podejmując działania wspierające: (i) rozwój 
sprzedaży na rynkach krajowym oraz zagranicznych poprzez wzmocnienie działu sprzedaży 
i rozszerzenie współpracy z dealerami, a także poprzez (ii) wprowadzanie kolejnych nowych 
produktów i rozwiązań technologicznych oraz rozbudowę bazy produkcyjnej. 

B.4a 
Tendencje 

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających 
wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

Zdaniem Zarządu Emitenta w bieżącym okresie kontynuowane są tendencje zaobserwowane 
w 2012 r., m.in. rosnący wraz ze wzrostem cen zbóż popyt na produkty Emitenta, utrzymujące 
się na niezmienionym poziomie ceny głównych materiałów wykorzystywanych do produkcji 
(głównie stali) oraz konkurencyjne ceny usług budowlanych. Emitent kontynuuje także prace 
nad obniżeniem wagi produkowanych komponentów dzięki wprowadzeniu blach 
konstrukcyjnych wysoko wytrzymałych, co powinno przyczynić się do obniżenia kosztów 
własnych sprzedaży. 

Dodatkowo, dzięki wzmocnieniu sił sprzedażowych w kraju na przełomie 2012/2013 r., Emitent 
zintensyfikował działalność sprzedażową, w efekcie istotnie rozbudowując portfel zamówień. 
Zakontraktowane zamówienia na produkty Emitenta z terminem realizacji w 2013 r. na Dzień 
Zatwierdzenia Prospektu wynoszą blisko 62 mln PLN (w tym zamówienia zrealizowane od 
stycznia 2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu), podczas gdy w porównywalnym okresie 
rok wcześniej portfel zamówień był bliski zera.  

B.5 
Opis Grupy 
Kapitałowej 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku 
emitenta, który jest częścią grupy. 

Na Dzień Prospektu w skład Grupy Kapitałowej wchodzą 3 spółki, w której Emitent jest podmiotem 
dominującym wobec 2 Spółek Zależnych, tj. Feer-Pol sp. z o.o. i Pol-Silos sp. z o.o. 

W Grupie Kapitałowej Emitent odgrywa rolę spółki holdingowej, spółki faktycznie prowadzącej 
działalność oraz odpowiedzialnej za zarządzanie strategiczne. 

B.6 
Znaczni 
Akcjonariusze 
Emitenta 

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. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli 
ma to zastosowanie. 

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. 
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W Dacie Prospektu akcjonariuszami Emitenta są: 

Akcjonariusze  Liczba  
akcji 

% udział 
w strukturze 
akcjonariatu

Liczba  
głosów  
na WZA 

% udział  
w liczbie 
głosów 

Daniel Janusz:     
– bezpośrednio 890.138 12,131 890.138 12,131 
– pośrednio (przez Erbinvest Ltd*) 2.565.413 34,961 2.565.413 34,961 
Magdalena Łabudzka-Janusz:     
– bezpośrednio 860.654  11,730 860.654 11,730 
– pośrednio (przez Biznesmagtor Ltd**) 2.476.961 33,756 2.476.961 33,756 
Contractus Sp. z o.o. 333.750 4,548 333.750 4,548 
Piotr Wielesik:     
– pośrednio (przez Wamano Ltd***) 210.000 2,862 210.000 2,862 
Jacek Wardzyk 250 0,003 250 0,003 
Mieczysław Mietelski 250 0,003 250 0,003 
Robert Wiśniewski 250 0,003 250 0,003 
Tomasz Kościelski 250 0,003 250 0,003 

Razem 7.337.916 100,000 7.337.916 100,000 

* Daniel Janusz jest jedynym wspólnikiem Erbinvest Ltd  
** Magdalena Łabudzka-Janusz  jest jedynym wspólnikiem Biznesmagtor Ltd  
*** Piotr Wielesik jest jedynym wspólnikiem Wamano Ltd  
 

Źródło: Emitent 

Akcjonariusze Spółki nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami. 

Podmiotami bezpośrednio i pośrednio dominującymi wobec Spółki są państwo Daniel Janusz 
i Magdalena Łabudzka-Janusz, pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają łącznie 
(bezpośrednio i pośrednio poprzez swoje spółki zależne) 92,58% udziału w kapitale 
zakładowym oraz 92,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

B.7 
Wybrane dane 
finansowe 

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. 

Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego 
emitenta w okresie objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi 
lub po zakończeniu tego okresu. 

Na sytuację finansową Emitenta wpływają liczne czynniki, w tym w szczególności: (i) warunki 
makroekonomiczne w Polsce i krajach eksportowych Emitenta, aktywność inwestycyjna 
w rolnictwie oraz sektorze przetwórstwa spożywczego, która kreuje popyt na produkty 
Emitenta oraz ich ceny, jak również (ii) ceny materiałów, w tym przede wszystkim stali.  

W analizowanym okresie do najważniejszych wydarzeń mających wpływ na zmianę sytuacji 
finansowej Emitenta należały: (i) w 2010 r. Emitent uruchomił nowoczesny zakład produkcyjny 
wraz z pełną infrastrukturą; (ii) w 2011 r. Emitent podjął strategiczną decyzję o zmianie 
głównych kierunków sprzedaży i skupieniu się na rynku krajowym, który obecnie stanowi jego 
główny rynek zbytu (do 2010 r. głównym rynkiem zbytu dla Emitenta była Białoruś) oraz 
perspektywicznych rynkach eksportowych, jak np. Ukraina i Litwa. 

Poniższe dane finansowe zostały przedstawione w oparciu o zaudytowane jednostkowe 
sprawozdania finansowe za lata 2009-2011 oraz o zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie za 2012 r.  

Sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez Grant Thornton Frąckowiak spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 
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Wybrane dane finansowe (tys. PLN) 
  2012 2011 2010 2009 

Przychody netto ze sprzedaży 55.563 51.219 34.931 27.568 
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 9.247 4.067 5.566 7.843 
EBITDA 11.833 6.530 7.554 8.141 
Zysk netto 8.120 3.089 4.049 6.205 

     

Aktywa razem 87.740 49.950 55.308 46.762 

Aktywa trwałe 53.967 32.818 34.493 35.376 

Aktywa obrotowe 33.772 17.132 20.815 11.386 

Kapitał własny 60.487 31.357 28.268 24.219 

Zobowiązania razem 27.253 18.593 27.040 22.543 
Zobowiązania długoterminowe 11.908 13.283 14.983 15.459 
Zobowiązania krótkoterminowe 15.345 5.309 12.057 7.083 
Źródło: Zaudytowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne 

  2012  2011 2010 2009 

Rentowność brutto na sprzedaży 22,6% 12,7% 19,9% 38,2% 

Rentowność EBITDA 21,3% 12,7% 21,6% 29,5% 

Rentowność na działalności operacyjnej 
(EBIT) 16,6% 7,9% 16,2% 28,5% 

Rentowność sprzedaży netto 14,6% 6,0% 11,6% 22,5% 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych 
kapitałem własnym 1,1 1,0 0,8 0,7 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,5 0,6 1,0 0,9 

Płynność bieżąca 2,2 3,2 1,7 1,6 

Płynność szybka 1,2 1,0 0,9 0,8 

 Źródło: Emitent 

B.8 
Informacje 
finansowe  
pro forma 

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. Od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Dnia Zatwierdzenia 
Prospektu nie zaszły zdarzenia wymagające przygotowania informacji finansowych pro forma. 

B.9 
Prognozy  
lub szacunki 
wyników 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Grupa Emitenta nie prognozuje ani nie szacuje zysków. 

B.10 
Zastrzeżenia 
Biegłego 
Rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie Biegłego Rewidenta 
w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Raporty Biegłego Rewidenta nie zawierały zastrzeżeń w odniesieniu do 
historycznych informacji finansowych 
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B.11 
Kapitał  
obrotowy 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego 
obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie jego 
obecnych potrzeb. 

 

Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 
Akcje 
Oferowane 

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub 
dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów 
wartościowych. 

Na podstawie Prospektu Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, 335.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, 3.060.301 akcji 
imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą 
akcjami na okaziciela), 2.942.615 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 PLN 
każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), od 1 do 2.200.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 PLN każda oraz nie więcej niż 
2.200.000 Praw do Akcji Serii E. 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest nie więcej niż: (i) 200.000 akcji zwykłych imiennych 
serii C o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na 
okaziciela), będących własnością pana Daniela Janusza; (ii) 200.000 akcji zwykłych 
imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą 
akcjami na okaziciela), będących własnością pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz; (iii) od 1 do 
2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 PLN każda. 

Akcje zostaną zdematerializowane. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie depozytu 
papierów wartościowych, w którym zostaną zarejestrowane Akcje, jest Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 
Warszawa. Kod ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) 
zostanie nadany Akcjom oraz PDA przez KDPW w wyniku zawarcia przez Emitenta umowy 
w sprawie ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

C.2 
Waluta emisji 

Waluta emisji papierów wartościowych. 

Walutą Akcji Nowej Emisji jest złoty polski. 

C.3 
Kapitał 
zakładowy 
Emitenta 

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 Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.682.706 PLN i dzieli się na 7.337.916 
akcji o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, w tym: (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A, (ii) 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 3.060.301 akcji imiennych serii C, 
(iv) 2.942.615 akcji imiennych serii D. Akcje zostały w pełni opłacone. 

C.4 
Prawa związane 
z Akcjami 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Po dematerializacji Akcji Spółki, zgodnie z przepisami KSH i Ustawy o Ofercie, z Akcjami 
związane będą w szczególności następujące prawa: 

• prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia 
przewodniczącego tego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym 
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, 

• prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku jego obrad przysługujące akcjonariuszom reprezentującym 
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

• prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 
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• prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących 
spraw wprowadzonych do porządku obrad, 

• prawo do wykonywania jednego głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli KSH lub 
ustawy nie stanowią inaczej, 

• prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu 
osobiście lub przez pełnomocników, 

• prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo 
nieważnych, 

• prawo do żądania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

• prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki, 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, 

• prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub 
zależności, 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego 
z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw, 

• akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, 

• prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru), 

• prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jego likwidacji, 

• prawo zbywania posiadanych akcji, 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez 
nich akcji, 

• prawo żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych 
przez akcjonariusza mniejszościowego. 

C.5 
Ograniczenia 
zbywalności 
Akcji 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów 
wartościowych. 

Ograniczenia wynikające ze Statutu 

Na Dzień Prospektu obrót Akcjami Spółki jest wolny. Statut nie przewiduje ograniczenia 
w zakresie ich zbywania.  
Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Ustawy o Ofercie 
Publicznej 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawa o Ofercie Publicznej przewidują 
następujące ograniczenia:  

• zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu 
zamkniętego; 

• zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające 
informacje poufne; 

• obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób 
pełniących funkcje kierownicze; 

• obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
w przypadku: (i) nabycia akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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C.6 
Dopuszczenie 
do obrotu  
na rynku 
regulowanym 

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. 

Emitent będzie wnioskował o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.: (i) od 1 do 2.200.000 Akcji Serii E, (ii) nie więcej niż 
2.200.000 Praw do Akcji Serii E, (iii) wszystkich Akcji Serii A, (iv) wszystkich Akcji Serii B, 
(v) wszystkich Akcji Serii C oraz (vi) wszystkich Akcji Serii D. 

C.7 
Polityka 
dywidendy 

Opis polityki dywidendy. 

Emitent nie posiada polityki odnośnie do wypłaty dywidendy. 

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości bądź części 
zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w zakresie, w jakim 
będzie to możliwe, przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości 
Spółki, jej możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej 
polityki inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz 
poziomu kapitału własnego Spółki. 

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku 
w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, 
z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa. 

 

Dział D – Ryzyko 

D.1 
Czynniki ryzyka 
związane 
z działalnością 
Grupy i jej 
otoczeniem 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla 
emitenta lub jego branży. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej: 

• działalność Grupy oraz realizacja założonych przez nią celów strategicznych 
i finansowych jest w dużym stopniu uzależniona od czynników makroekonomicznych 
występujących w Polsce oraz w krajach, gdzie prowadzona jest sprzedaż Grupy, 

• pojawienie się na rynku polskim nowych konkurentów lub podjęcie przez istniejących 
konkurentów intensywnych działań zmierzających do zwiększenia ich udziałów 
rynkowych może mieć wpływ na osłabienie konkurencyjności Grupy, 

• ogólna koniunktura na rynku zbożowym oraz poziom inwestycji strukturalnych z tym 
związanych ma istotny wpływ na działalność Grupy, 

• zmiany cen surowców wykorzystywanych do produkcji przez Grupę mają istotny wpływ 
na jej działalność, 

• znaczny wzrost stóp procentowych może spowodować pogorszenie wyników 
finansowych Grupy, 

• wahania kursów walutowych mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy, 

• zwiększenie popytu na produkty wytwarzane z innych materiałów i inną technologią niż 
oferowane przez Grupę może negatywnie wpływać na działalność Grupy Kapitałowej, 

• niekorzystne zmiany lub interpretacje prawa mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na 
prowadzoną przez Grupę działalność, 

• duża zmienność oraz rozbieżność interpretacji przepisów podatkowych, a także 
niekorzystne interpretowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności 
Grupy, 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej: 

• błąd ludzki na etapie projektowania lub realizacji projektu Grupy bądź wystąpienie 
innego czynnika, niezależnego od Grupy Kapitałowej, może być przyczyną roszczeń, kar 
umownych, niezrealizowanych przychodów, utraty zasobów, dodatkowych kosztów 
projektu, 

• znaczny udział jednego dostawcy w dostawach blachy lub niekorzystna polityka 
handlowa na rynku stali może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy, 
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• długotrwała awaria urządzeń wchodzących w skład parku maszynowego Emitenta może 
prowadzić do wystąpienia zaburzeń toku produkcyjnego, a w konsekwencji mieć 
negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Grupę, 

• nieprzewidziane trudności lub opóźnienia związane z realizacją strategii rozwoju Grupy 
mogą mieć niekorzystny wpływ na jej przyszłe wyniki finansowe, 

• poczynione inwestycje mogą nie przynieść spodziewanych efektów lub mogą zostać 
opóźnione, co wpłynie na spadek rentowności kapitałów własnych Emitenta, 

• odejście doświadczonej kadry menedżerskiej może niekorzystnie wpłynąć na 
prowadzoną działalność operacyjną Grupy, 

• podjęcie przez banki działań mających na celu zaspokojenie wierzytelności w związku 
z niewykonywaniem warunków umów kredytu lub leasingu może być przyczyną 
problemów z płynnością finansową Grupy, 

• naruszenie warunków zezwolenia nr 84/LSSE z dnia 21 stycznia 2008 r. wydanego 
przez Ministra Gospodarki uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powodowałoby konieczność zwrotu 
udzielonych zwolnień podatkowych, co miałoby istotny negatywny wpływ na sytuację 
finansową Emitenta, 

• przychody uzyskiwane przez Grupę charakteryzują się znaczącą sezonowością,  

• uwzględnianie roszczeń z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji w znacznej liczbie bądź 
w znacznej wysokości może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową 
i działalność Grupy, 

• kwestionowanie przez organy podatkowe rynkowego charakteru umów zawieranych 
przez Emitenta z podmiotami powiązanymi mogłoby mieć negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy, 

• uznawanie przez sądy roszczeń pracowniczych w znacznej wysokości mogłoby mieć 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy, jak również na jej wizerunek, 

• po Ofercie Publicznej Daniel Janusz wraz z Magdaleną Łabudzką-Janusz bezpośrednio 
i pośrednio będą mieli możliwość wywierania dominującego wpływu na decyzje Walnego 
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz na prowadzoną przez Emitenta politykę rozwoju, 
co wpłynie na ograniczenie wpływu inwestorów na działalność Emitenta, 

• istotne szkody w konstrukcjach realizowanych przez Emitenta nieobjęte ubezpieczeniem 
lub które nie mogą być w całości pokryte ze środków finansowych uzyskanych w ramach 
odszkodowania mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową 
lub wyniki Grupy, 

• wykorzystanie przez kontrahentów zabezpieczeń w postaci kar umownych lub wszczęcie 
przez nich sporów dotyczących nienależytego lub nieterminowego wykonania umów 
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy, 

• wartość pozyskiwanych zleceń na podstawie konkursów ofert może być niższa od 
planowanej lub w wyniku konkurencji cenowej efektywność prowadzonej działalności 
Grupy nie osiągnie zakładanego poziomu, 

• brak długoterminowych umów z odbiorcami może stanowić utrudnienie dla organizacji 
procesów produkcyjnych oraz zaopatrzenia, 

• nieterminowe wywiązywanie się odbiorców ze zobowiązań wobec Emitenta może 
spowodować pogorszenie się jego płynności finansowej, 

• Emitent nie może zagwarantować wypłaty dywidendy z uwagi na brak polityki w tym 
zakresie ani określić wysokości przyszłej dywidendy, 

• niedostateczny nadzór nad podwykonawcami może mieć wpływ na wysokość kosztów 
ponoszonych przez Emitenta oraz jakość realizowanych inwestycji, 

• z uwagi na powiązania rodzinne niektórych członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie 
można wykluczyć zaistnienia konfliktu pomiędzy ich interesami a interesami Emitenta. 
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D.3 
Czynniki ryzyka 
związane 
z Akcjami 
Emitenta 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla 
papierów wartościowych. 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji: 

• Oferta Publiczna może zostać zawieszona, odwołana, nie dojść do skutku lub Emitent 
może od niej odstąpić, 

• Akcje Emitenta mogą być niewystarczająco rozproszone, aby zostały dopuszczone 
i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW, 

• Akcje mogą zostać niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 

• PDA mogą zostać niedopuszczone do obrotu na GPW bądź ich dopuszczenie do tego 
obrotu może być opóźnione, 

• Akcje mogą zostać wprowadzone do obrotu na GPW z opóźnieniem, 

• niezarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS skutkuje 
zwrotem kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby PDA, co może spowodować 
poniesienie straty przez inwestorów, 

• uchwała zarządu Giełdy o dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego może zostać 
uchylona, 

• dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW lub rozpoczęcie ich notowań może zostać 
wstrzymane, 

• obrót Akcjami może zostać zawieszony lub Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu, 

• Emitent może naruszyć przepisy art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

• Emitent może naruszyć przepisy prawa w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej, 

• przyszły kurs Akcji może podlegać znacznym wahaniom, a i ich płynność może być 
ograniczona, 

• zagraniczni inwestorzy Spółki mogą być narażeni na wahania kursów walut, 

• harmonogram Oferty Publicznej może ulec zmianie oraz mogą wystąpić nieprzewidziane 
opóźnienia w jego realizacji, 

• zapisy w Transzy Inwestorów  Indywidualnych mogą być znacząco zredukowane, 

• Aneks do Prospektu może zostać niezatwierdzony przez KNF, 

• cena rynkowa Akcji może spaść w razie emisji Akcji lub sprzedaży Akcji przez 
akcjonariuszy objętych umowami lock-up po przeprowadzeniu Oferty Publicznej. 

 

Dział E – Oferta 

E.1 
Wpływy z emisji 
i koszty Oferty 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, 
w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej nie jest znana ani ostateczna liczba, ani Cena Emisyjna 
Akcji Serii E, nie można precyzyjnie określić wielkości wpływów z Oferty. Emitent spodziewa 
się, że uzyskane środki netto z tytułu emisji Akcji Serii E w ramach Oferty Publicznej wyniosą 
około 18 mln PLN, a wpływy brutto równe będą kwocie netto powiększonej o koszty związane 
z oferowaniem Akcji Serii E w ramach Oferty Publicznej w kwocie około 1,4 mln PLN. Koszty 
związane z oferowaniem Akcji Sprzedawanych pokryte zostaną przez Sprzedających. 

W zamian za świadczenie usług związanych z plasowaniem oferty Emitent i Sprzedający 
zobowiązali się do zapłacenia Oferującemu wynagrodzenia prowizyjnego. Wartość tego 
wynagrodzenia szacowana jest na 0,6 mln PLN, płatne przez Emitenta i Sprzedających 
w proporcji wynikającej z udziału Akcji Sprzedawanych i Akcji Nowej Emisji w wartości Akcji 
Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty Publicznej.  

Dodatkowo Emitent i Sprzedający zobowiązali się do pokrycia udokumentowanych kosztów 
oraz wydatków poniesionych przez Oferującego w związku z przygotowaniem Oferty 
Publicznej. 
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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.2a 
Cele emisji 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość  

Środki netto pozyskane z emisji Akcji Serii E, w połączeniu ze środkami własnymi 
pochodzącymi z bieżącej działalności oraz dotacjami, które otrzymała lub o które ubiega się 
Spółka, zostaną w całości przeznaczone na realizację założonego programu inwestycyjnego 
na lata 2013-2014 o łącznej wartości około 34,4 mln PLN. 

Szacunkowe wykorzystanie środków netto pochodzących z emisji Akcji Serii E, stanowiących 
jedno z głównych źródeł finansowania programu inwestycyjnego, przedstawia poniższa 
tabela.  
Szacunkowe wykorzystanie środków z emisji Akcji Serii E 

Wyszczególnienie Środki pozyskane z emisji 
Akcji Serii E (tys. PLN) 

Wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą  1.000 

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego  12.800 

Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych  6.000 

Zakup maszyn i urządzeń   3.500 

Projekt energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem 
ciepła i zintegrowanym systemem odpylania 

 3.300 

System informatyczny  1.092 

Rozbudowa działu badań i rozwoju  532 

Zwiększenie kapitału obrotowego  2.576 

Razem wydatki inwestycyjne  18.000 

Źródło: Emitent 

E.3 
Warunki Oferty 

Opis warunków oferty 

Wielkość Oferty 

Emitent i Sprzedający oferują w Ofercie Publicznej:  

• nie więcej niż 2.200.000 Akcji Serii E, 

• nie więcej niż 200.000 Akcji Serii C, 

• nie więcej niż 200.000 Akcji Serii D. 

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej Emitent oraz Sprzedający, w uzgodnieniu 
z Oferującym, ustalą odpowiednio ostateczną liczbę Akcji Serii E oraz ostateczną liczbę Akcji 
Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty Publicznej, oraz ostateczną liczbę Akcji 
Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. 

Struktura Oferty 

Na podstawie niniejszego Prospektu Akcje Oferowane zostaną zaoferowane wyłącznie na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej inwestorom w podziale na: 

• Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, 

• Transzę Inwestorów Indywidualnych. 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych są oferowane wyłącznie Akcje Nowej Emisji, zaś 
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje 
Sprzedawane. 
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Przewidywany harmonogram 

Do 16 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie Przedziału Cenowego 

17-23 kwietnia 2013 r. 
do godz. 16.00 Budowanie Księgi Popytu  

17-23 kwietnia 2013 r.  
do godz. 16.00 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

23 kwietnia 2013 r. 
lub około tej daty 

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży, 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej wielkości 
transz 

24-25 kwietnia 2013 r. 
do godz. 14.00 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Planowany przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”) 25 kwietnia 2013 r.  
lub około tej daty 

 Zamknięcie Oferty 

Cena Akcji Oferowanych 

Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych (Cena 
Akcji Oferowanych). 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona wspólnie przez Spółkę oraz Sprzedających 
w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu procesu Budowy Księgi Popytu wśród 
Inwestorów Instytucjonalnych, będzie jednakowa w obydwu transzach i będzie zawierała się 
w Przedziale Cenowym ustalonym na potrzeby Budowy Księgi Popytu. Informacja 
o Przedziale Cenowym zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 51 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie podana do publicznej 
wiadomości w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Miejsce zapisów 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy będą przyjmowane w siedzibie Oferującego. 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy będą przyjmowane w POK Oferującego, 
których lista znajduje się na stronie internetowej Emitenta (www.feerum.pl) oraz Oferującego 
(www.kbcmakler.pl). 

Emitent zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy biur przyjmujących zapisy. Stosowna 
informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie 
(komunikat aktualizujący). 

Przydział Akcji 

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na 
zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane w pierwszej kolejności zostaną 
przydzielone inwestorom, którzy złożą zapisy w odpowiedzi na otrzymane Zaproszenie 
skierowane do nich w związku z ich udziałem w budowie Księgi Popytu, w liczbie zgodnej 
z liczbą podaną w Zaproszeniu (pod warunkiem prawidłowego złożenia i pełnego opłacenia 
zapisu). 

Umowa o plasowanie Akcji Oferowanych 

Zamiarem Emitenta oraz Sprzedających jest zawarcie z Oferującym przed dniem ustalenia 
Ceny Emisyjnej i Dniem Przydziału umowy o plasowanie Akcji Oferowanych, w której 
Oferujący zobowiąże się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia nabycia Akcji 
Oferowanych. Umowa o plasowanie Akcji będzie zawierała zwyczajowe w ofertach podobnych 
do Oferty oświadczenia i zapewnienia Emitenta oraz Sprzedających.  

Gwarantowanie Oferty 

Emitent ani Sprzedający nie zamierzają zawrzeć z Oferującym umowy o subemisję. 
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Notowanie Akcji 

Akcje Emitenta nie są i nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. 
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie wszystkich Akcji objętych Prospektem do obrotu na 
rynku regulowanym GPW w systemie notowań ciągłych. 

Oferujący 

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 

E.4 
Podmioty 
zaangażowane 
w Ofertę 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub 
oferty. 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę: 

Oferujący 

Rolę Oferującego w ramach Oferty pełni KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 
z siedzibą w Warszawie. Wynagrodzenie Oferującego jest uzależnione od powodzenia Oferty. 

Doradca Prawny 

Doradca Prawny – Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie. 
Doradca Prawny świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego przy procesie 
zatwierdzenia Prospektu, dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest 
powiązane z powodzeniem Oferty. 

Sprzedający 

Sprzedającymi w ramach Oferty są: 

• Daniel Janusz – Prezes Zarządu Spółki, oraz 

• Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki. 

Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w Ofertę, 
z wyjątkiem Wprowadzających, nie posiadają papierów wartościowych Emitenta. 

Pomiędzy działaniami ww. osób i Emitentem nie występuje konflikt interesów związany 
z realizacją Oferty. 

E.5 
Oferujący 
Umowy  
„lock-up” 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do 
sprzedaży. 

Wprowadzającymi Akcje Sprzedawane w ramach Oferty są: Daniel Janusz oraz Magdalena 
Łabudzka-Janusz. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy, oraz 
wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży. 

Przewiduje się, że nie później niż do dnia ustalenia Ceny Emisyjnej, jednakże przed dniem 
przydziału Akcji Oferowanych zostaną zawarte z Emitentem, Sprzedającymi i panem Piotrem 
Wielesikiem umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”. Zgodnie z ww. umowami, 
z zastrzeżeniem oferowania Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Emitent, Sprzedający 
i pan Piotr Wielesik w terminie 12 miesięcy od daty przydziału Akcji Oferowanych nie będą 
mogli, bez wcześniejszej pisemnej zgody Oferującego, dokonywać czynności związanych lub 
mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Spółki (w tym publicznie ogłaszać zamiaru 
takiego obniżenia), emisje, oferowanie, sprzedaż, obciążanie czy inne rozporządzanie; nie 
będą również publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży zbycia lub zamiaru podjęcia takich 
działań, lub podejmować działań mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem 
Akcji lub papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub umożliwiających 
ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych 
praw umożliwiających nabycie Akcji, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów 
finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do 
ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze 
swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. Ponadto Emitent i wskazane powyżej 
osoby będą zobowiązani do niezawierania, w tym samym okresie, bez pisemnej zgody 
Oferującego, żadnej innej transakcji, która mogłaby skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub 
zbyciem papierów wartościowych Spółki, podobnych do papierów wartościowych oferowanych 
w Ofercie. 
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E.6 
Rozwodnienie 

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. 

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 

 Akcjonariusz Liczba 
akcji 

% udział  
w strukturze 
akcjonariatu 

Liczba  
głosów  
na WZA 

% udział  
w liczbie 
głosów 

Daniel Janusz:     
– bezpośrednio 890.138 12,131 890.138 12,131 
– pośrednio (przez Erbinvest Ltd*) 2.565.413 34,961 2.565.413 34,961 
Magdalena Łabudzka-Janusz:     
– bezpośrednio 860.654 11,730 860.654 11,730 
– pośrednio (przez Biznesmagtor Ltd**) 2.476.961 33,756 2.476.961 33,756 
Contractus Sp. z o.o. 333.750 4,548 333.750 4,548 
Piotr Wielesik:     
– pośrednio (przez Wamano Ltd***) 210.000 2,862 210.000 2,862 
Jacek Wardzyk 250 0,003 250 0,003 
Mieczysław Mietelski 250 0,003 250 0,003 
Robert Wiśniewski 250 0,003 250 0,003 
Tomasz Kościelski 250 0,003 250 0,003 

Razem 7.337.916 100,000 7.337.916 100,000 
* Daniel Janusz jest jedynym wspólnikiem Erbinvest Ltd  
** Magdalena Łabudzka-Janusz  jest jedynym wspólnikiem Biznesmagtor Ltd  
*** Piotr Wielesik jest jedynym wspólnikiem Wamano Ltd  
 

Źródło: Emitent 

W przypadku objęcia i sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych struktura akcjonariatu 
Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej będzie przedstawiała się następująco:  

Akcjonariusz Liczba 
akcji 

% udział  
w strukturze 
akcjonariatu 

Liczba  
głosów 

% udział  
w liczbie 
głosów 

Daniel Janusz:     
– bezpośrednio 690.138 7,236 690.138 7,236 

– pośrednio (przez Erbinvest Ltd*) 2.565.413 26,897 2.565.413 26,897 
Magdalena Łabudzka-Janusz:     
– bezpośrednio 660.654 6,927 660.654 6,927 

– pośrednio (przez Biznesmagtor Ltd**) 2.476.961 25,970 2.476.961 25,970 
Contractus Sp. z o.o. 333.750 3,500 333.750 3,500 
Piotr Wielesik:     
– pośrednio (przez Wamano Ltd***) 210.000 2,202 210.000 2,202 

Jacek Wardzyk 250 0,002 250 0,002 
Mieczysław Mietelski 250 0,002 250 0,002 
Robert Wiśniewski 250 0,002 250 0,002 
Tomasz Kościelski 250 0,002 250 0,002 
Nowi Akcjonariusze 2.600.000 27,260 2.600.000 27,260 

Razem 9.537.916 100,000 9.537.916 100,000 

* Daniel Janusz jest jedynym wspólnikiem Erbinvest Ltd  
** Magdalena Łabudzka-Janusz  jest jedynym wspólnikiem Biznesmagtor Ltd  
*** Piotr Wielesik jest jedynym wspólnikiem Wamano Ltd  
 

Źródło: Emitent 
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E.7 

Koszty 
pobierane od 
inwestora 

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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ROZDZIAŁ 2. CZYNNIKI RYZYKA 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje, powinni mieć na uwadze stosunkowo wysoki poziom 
ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością Grupy, specyfiką rynku, na którym działa, oraz 
ryzyka właściwego dla instrumentów rynku kapitałowego. Poniżej przedstawione czynniki ryzyka nie 
stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z inwestowaniem w Akcje. Potencjalni 
inwestorzy, dokonując analizy informacji zawartych w Prospekcie, powinni za każdym razem 
uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, dodatkowe czynniki 
o charakterze losowym lub niezależne od Grupy Kapitałowej związane z jej działalnością, 
dotychczasowymi Akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta oraz rynkiem 
papierów wartościowych i środowiskiem ekonomicznym, w jakim Grupa prowadzi działalność. 

Inwestor nabywający Akcje powinien zdawać sobie sprawę, że inwestowanie w akcje na rynku 
kapitałowym jest związane ze zdecydowanie większym ryzykiem inwestycyjnym w porównaniu 
z inwestowaniem w obligacje skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 
co związane jest z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji tak w krótkim, jak i w długim okresie. 

Spełnienie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej wyniki finansowe oraz kształtowanie się rynkowego 
kursu Akcji. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może spowodować 
utratę przez inwestorów części lub nawet całości środków finansowych zainwestowanych w Akcje. 

Przedstawienie czynników ryzyka w poniższej kolejności nie stanowi wskazówki co do 
prawdopodobieństwa ich zaistnienia, istotności czy ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

2.1.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność Grupy oraz realizacja założonych przez nią celów strategicznych i finansowych jest 
w dużym stopniu uzależniona od występujących w Polsce oraz w krajach, gdzie prowadzona jest 
sprzedaż Grupy, czynników makroekonomicznych, na które Grupa nie ma wpływu. Do czynników 
takich można zaliczyć między innymi: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji i stóp procentowych, 
politykę fiskalną państwa, poziom inwestycji w gospodarce oraz poziom bezrobocia. W szczególności 
sytuacja w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, a także na rynkach produktów stalowych wpływa 
w sposób znaczący zarówno na popyt na produkty Grupy, jak i poziom kosztów jego produkcji, 
a w konsekwencji na uzyskiwane marże oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej. 

Niekorzystny rozwój czynników makroekonomicznych na rynkach, na których prowadzi działalność 
Grupa, także w wyniku ogólnej sytuacji na świecie czy w szczególności w ramach Unii Europejskiej, 
może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy oraz na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Dodatkowo, część odbiorców Grupy realizuje programy inwestycyjne, a tym samym zgłasza popyt na 
jej produkty w oparciu o współfinansowanie z programów Unii Europejskiej dedykowanych wsparciu 
sektora rolnego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Dotyczy to w szczególności rynku polskiego, 
a także innych rynków w ramach Unii Europejskiej. Ewentualne ograniczenia w polityce rolnej Unii 
Europejskiej w zakresie dofinansowywania projektów rolniczych mogą skutkować zmniejszeniem 
popytu na produkty Grupy Kapitałowej, co może mieć istotny wpływ na jej sytuację finansową oraz 
perspektywy rozwoju. 

Ryzyko związane z konkurencją 

Grupa działa na rynku charakteryzującym się rosnącym stopniem konkurencji, na którym obecni są 
zarówno producenci krajowi (o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym), jak i koncerny 
międzynarodowe. Szczegółowy opis pozycji konkurencyjnej Grupy znajduje się w Rozdziale 13.3. 
Prospektu. Nie można wykluczyć, iż z uwagi na wielkość rynku polskiego pojawią się na nim kolejni 
konkurenci Grupy lub że istniejące podmioty konkurencyjne podejmą intensywne działania mające na 
celu istotne zwiększenie ich udziałów rynkowych, co może mieć wpływ na osłabienie konkurencyjności 
Grupy. W konsekwencji Grupa może być zmuszona do poniesienia znacznych kosztów w celu obrony 
własnej pozycji rynkowej bądź utrzymania zakładanego tempa wzrostu udziału rynkowego. Istnieje 
zatem ryzyko, iż w wyniku nasilonych działań konkurencji lub pojawienia się nowych podmiotów na 
rynku, Grupa nie zrealizuje zakładanych celów lub na ich realizację będzie musiała przeznaczyć 
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dodatkowe środki w postaci zwiększenia nakładów na marketing oraz badania i rozwój, jak również 
może zostać zmuszona do obniżenia cen swoich wyrobów, co mogłoby negatywnie może wpłynąć na 
osiągane przez nią przychody i rentowność jej działalności. 

Ryzyko związane z sytuacją w rolnictwie, w szczególności w sektorze produkcji zbóż 

Działalność Grupy jest uzależniona od ogólnej koniunktury na rynku zbożowym oraz od inwestycji 
strukturalnych z tym związanych. Sytuacja producentów zbóż ma znaczący wpływ na kształtowanie 
się popytu na produkty Grupy. 

Koniunktura na rynku zbożowym jest uzależniona od warunków atmosferycznych, cen skupu 
produktów rolnych oraz dostępności finansowania, w tym finansowania unijnego. Z punktu widzenia 
Grupy głównym czynnikiem, który może  wpłynąć na popyt na produkty Emitenta, jest dostępność 
finansowania, co z kolei zależy tak od zdolności kredytowej klientów, jak i polityki kredytowej banków 
oraz od dostępności dofinansowań unijnych.  

Niekorzystna dla kredytobiorców polityka kredytowa banków bądź zachwianie zdolności kredytowej 
potencjalnych klientów oraz ograniczenie pomocy unijnej może spowodować zmniejszenie 
zapotrzebowania na produkty Grupy i w konsekwencji na wyniki prowadzonej przez nią działalności. 

Ryzyko zmiany cen produktów stalowych i innych surowców wykorzystywanych do produkcji 

Wyniki działalności Grupy są uzależnione od cen surowców wykorzystywanych do produkcji, w tym 
w szczególności blachy stalowej stanowiącej najważniejszą pozycję w strukturze kosztów Grupy 
(51,9% kosztów zużycia materiałów i energii w 2012 r.). Ceny wyrobów stalowych, jak i pozostałych 
surowców wykorzystywanych do produkcji stale podlegają wahaniom, co związane jest z ich podażą, 
a także zgłaszanym popytem. Grupa stara się przenosić zmiany cen surowców na cenę oferowanych 
produktów. Grupie może nie udać się dokonać takiego przeniesienia, co miałoby niekorzystny wpływ 
na jej wyniki finansowe i rentowność. Ponadto istnieje ryzyko, iż podwyższenie przez Grupę cen 
sprzedaży może spowodować ograniczenie popytu na oferowane produkty i w konsekwencji 
niekorzystnie przełożyć się na poziom realizowanych przychodów i wyników finansowych. 
W umowach z odbiorcami Grupa zakłada stałe ceny stali oraz pozostałych surowców do produkcji, 
w związku z czym istnieje ryzyko, iż jeśli cena któregokolwiek z nich wzrośnie ponad poziom założony 
przez Grupę, to przełoży się to na wzrost kosztów, co będzie miało negatywny wpływ na wyniki 
finansowe i rentowność Grupy. 

Praktykowanym przez Grupę sposobem ograniczenia ryzyka związanego ze wzrostem cen stali jest 
tworzenie jej zapasów magazynowych pod zakontraktowane projekty, co pozwala na uzyskanie 
zabezpieczenia surowcowego na okres produkcyjny zgodnie z poziomem założonym przez Grupę 
przy kalkulacji ceny i marży projektu. 

Ryzyko zmiany stóp procentowych 

Na zadłużenie Grupy składają się umowy kredytowe oraz leasing finansowy, od których odsetki 
spłacane są według zmiennych stóp procentowych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku znacznego 
wzrostu stóp procentowych nastąpi pogorszenie wyników finansowych Grupy związane ze wzrostem 
kosztów finansowych (wartości odsetek do spłaty zadłużenia oprocentowanego). 

Ryzyko kursów walutowych 

Grupa dotychczas większość przychodów osiągała w PLN, a tylko część realizowana na rynkach 
zagranicznych generowana była w EUR (ok. 3% i 1% przychodów ze sprzedaży odpowiednio 
w 2011 r. i 2012 r.). W związku z ekspansją Grupy na rynki zagraniczne można spodziewać się 
zwiększania liczby kontraktów, z tytułu których płatności mogą być dokonywane bądź indeksowane do 
walut obcych. W takim wypadku wzmocnienie polskiej waluty może wpłynąć na pogorszenie 
rentowności kontraktów realizowanych w walutach obcych. 

Grupa, realizując projekty dla swoich klientów, dokonuje zakupów niektórych materiałów (np. stali czy 
materiałów pomocniczych) w EUR. Koszty zakupu materiałów denominowane w walucie obcej 
stanowiły 23% i 5% łącznych kosztów zakupu materiałów odpowiednio w 2011 r. i 2012 r. Ponadto 
część materiałów (np. stal), mimo iż denominowana jest w PLN, to faktycznie zależy od kształtowania 
się kursu EUR. Ze względu więc na fakt, że większość kontraktów denominowana jest w PLN, Grupa 
ponosi ryzyko walutowe z tego tytułu. Osłabienie polskiej waluty względem EUR lub innych walut 
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w okresie realizacji danego kontraktu może spowodować znaczny wzrost kosztów zakupu towarów 
i materiałów, który wpłynie na pogorszenie rentowności takiej umowy. 

Wahania kursów walutowych mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy, 
w szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Grupę oraz perspektywy jej rozwoju. W celu 
ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje wykorzystywać instrumenty pochodne, jak forwardy 
walutowe. Stąd aktualnie wprowadza rachunkowość zabezpieczeń.  

Ryzyko związane ze zmianami tendencji rynkowych 

Istnieje możliwość zwiększenia popytu na produkty wytwarzane z innych materiałów i inną technologią 
aniżeli oferowane przez Grupę, w szczególności w razie wzrostu atrakcyjności produktów (obiektów) 
realizowanych z blachy płaskiej. W efekcie Grupa może być zmuszona do dostosowania się do nowej 
sytuacji rynkowej albo do obniżenia marż. Czynnikiem ograniczającym ryzyko związane ze zmianami 
tendencji rynkowych jest fakt, iż Grupa jest jednym z wiodących producentów na rynku producentów 
maszyn i urządzeń do przechowalnictwa zbóż, który znaczne środki finansowe przeznacza na prace 
nad nowymi produktami i technologiami, przyczyniając się tym samym do wyznaczania nowych 
trendów na rynku. Dodatkowo Grupa w oparciu o posiadaną kadrę i wykorzystywane technologie jest 
również w stanie szybko przystosować się do ewentualnej zmiany trendów rynkowych. 

Ryzyko zmian legislacyjnych wpływających na rynek, na którym Grupa prowadzi działalność 

Poza Polską Grupa prowadzi działalność na rynkach Europy południowo-wschodniej oraz w krajach 
Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym przede wszystkim na Białorusi i Ukrainie. Zamiarem Emitenta 
jest rozwijanie sprzedaży w innych państwach, np. w Niemczech, we Francji, Włoszech, w Rumunii. 
Wszelkie niekorzystne zmiany prawa, w tym w szczególności zmiany przepisów mających 
bezpośredni wpływ na sytuację w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, a także na ceny 
i dostępność materiałów budowlanych oraz produktów stalowych w krajach, w których Grupa jest 
aktywna gospodarczo, mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na prowadzoną przez nią działalność 
(np. mogą powodować w zakresie, w jakim spowodują zwiększenie kosztów działalności, obniżenie 
rentowności, zmniejszenie wysokości marż, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych, 
konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń, itp.). Ponadto nowe przepisy prawa mogą być 
niejednolicie interpretowane i stosowane, co może pociągnąć za sobą czasowe wstrzymanie rozwoju 
działalności Grupy lub realizacji jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania 
niejasnych regulacji (takimi jak straty finansowe bądź nawet konsekwencje karne działań podjętych 
lub zaniechanych na podstawie przepisów, które następnie sądy bądź organy administracji publicznej 
zinterpretowały w sposób niekorzystny dla przedsiębiorcy). W konsekwencji ewentualne zmiany 
przepisów prawa mogą wpłynąć niekorzystnie na wielkość lub rentowność sprzedaży na rynkach, na 
których Grupa prowadzi działalność, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy oraz 
realizację jej planów rozwojowych. 

Ryzyko częstych zmian przepisów lub interpretacji prawa podatkowego państw, w których 
Grupa prowadzi działalność 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Niektóre z przepisów 
podatkowych są niejednoznaczne i często brakuje spójnej i jednolitej interpretacji bądź praktyki 
organów podatkowych. Ze względu na powyższe, ryzyko związane z otoczeniem podatkowym 
w Polsce jest większe niż w systemach prawnych rynków rozwiniętych, w szczególności w zakresie 
odmiennej niż przyjęta przez Grupę i niekorzystnej dla niej interpretacji przepisów podatkowych przez 
właściwe organy. Ponadto, z uwagi na prowadzenie działalności w różnych jurysdykcjach (m.in. na 
obszarze Europy południowo-wschodniej oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw) oraz zamiar 
rozpoczęcia sprzedaży na innych rynkach zagranicznych, na działalność Grupy może negatywnie 
wpływać ewentualna niestabilność regulacji prawa podatkowego obowiązującego w tych państwach 
bądź rozbieżność ich interpretacji, a także niekorzystne interpretowanie umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, ich zmiana lub rozwiązanie. Ziszczenie się opisanych powyżej ryzyk może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki finansowe Grupy. 
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2.2.  Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Grupę Kapitałową 

Ryzyko związane z realizacją projektów 

Działalność Grupy oraz realizacja projektów w dużej mierze zależne są od wiedzy, doświadczenia 
oraz kwalifikacji pracowników i podwykonawców. Nie jest możliwe wykluczenie błędu ludzkiego na 
etapie projektowania lub realizacji bądź wystąpienie innego czynnika, często niezależnego od Grupy 
Kapitałowej, który może spowodować: katastrofę budowlaną, opóźnienie w realizacji lub niemożność 
zrealizowania projektu czy konieczność zmiany koncepcji. Skutkiem tych zdarzeń mogą być oprócz 
tragedii ludzkiej także konsekwencje finansowe w postaci roszczeń, kar umownych, niezrealizowanych 
przychodów, utraty zasobów czy dodatkowych kosztów projektu.   

Ryzyko znacznego udziału jednego dostawcy w dostawach blachy oraz związane z polityką 
handlową na rynku stali  

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji elewatorów jest stal, która w 2012 r. 
stanowiła 51,9% kosztów zużycia materiałów i energii. Emitent zaopatruje się w blachę u kilku 
dostawców. W 2012 r. udział tylko jednego z nich przekroczył 10% wartości dostaw i stanowił 16,5% 
ww. wartości, co wpływa na ryzyko operacyjne, w szczególności w razie niekorzystnych zmian 
prowadzonej przez wiodących dostawców polityki umownej. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent 
współpracuje z kilkoma dostawcami, stale monitoruje ich rynek i nawiązuje współpracę z nowymi 
podmiotami.  

Ponadto, w związku z konsolidacją polskiego rynku stali, możliwe jest wystąpienie sytuacji napięć na 
rynku dostawców tego materiału, co może spowodować wzrost jego cen, skutkując koniecznością 
podwyższenia cen usług i towarów Grupy bądź obniżeniem marży, co z kolei może wpływać na 
obniżenie jej wyników finansowych.  

Ryzyko awarii i stanu technicznego maszyn i urządzeń 

W ramach budowy nowego zakładu produkcyjnego w latach 2008-2009 Emitent wyposażył go 
w nowoczesne maszyny i urządzenia spełniające najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne 
i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom (wszystkie wykorzystujące technologię 
komputerowego sterowania urządzeń CNC). W związku z tym w opinii Emitenta na chwilę obecną 
wszelkie maszyny i urządzenia znajdują się w stanie technicznym niebudzącym zastrzeżeń co do ich 
dalszej eksploatacji. Emitent na bieżąco monitoruje stan techniczny posiadanych urządzeń, stosując 
się do udzielonych warunków gwarancji w zakresie przeglądów, przerw technicznych i konserwacyjnych. 
Od momentu uruchomienia zakładu nie wystąpiło wstrzymanie produkcji z powodu awarii urządzeń 
Emitenta.  

Pomimo wysiłków Spółki, nie da się całkowicie wykluczyć ryzyka wystąpienia długotrwałej awarii 
jednego lub kilku urządzeń wchodzących w skład parku maszynowego Emitenta, co może prowadzić 
do wystąpienia zaburzeń toku produkcyjnego. Taka sytuacja miałaby niekorzystny wpływ na 
możliwość realizacji zamówień, a w konsekwencji negatywny wpływ na osiągane przez Grupę wyniki. 

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Grupy 

Strategia rozwoju Grupy zakłada jej dalszy rozwój na rynku elewatorów zbożowych, którą  Emitent 
zamierza realizować, podejmując działania wspierające rozwój sprzedaży na rynkach krajowym oraz 
zagranicznych, wprowadzanie kolejnych nowych produktów i rozwiązań technologicznych oraz 
rozbudowę bazy produkcyjnej. W ramach ww. strategii Grupa zamierza rozwijać sprzedaż na rynkach 
zagranicznych, w szczególności w Niemczech, we Francji, Włoszech, w Rumunii i na Ukrainie. 
Wprawdzie Grupa posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży swoich produktów poza 
obszarem Polski (Ukraina, Białoruś, Litwa), niemniej jednak niektóre z tych krajów są dla Grupy 
nowymi rynkami zbytu, zaś rynki, na których Grupa zdobyła już pewne doświadczenie, charakteryzują 
się dużą niestabilnością. W tym stanie rzeczy nie można wykluczyć nieprzewidzianych trudności lub 
opóźnień związanych z realizacją rozwoju pozostającymi poza kontrolą Grupy, co może mieć 
niekorzystny wpływ na jej przyszłe wyniki finansowe. W szczególności mniejszy poziom 
doświadczenia Grupy na nowych rynkach geograficznych może powodować trudności w realizacji 
planów sprzedażowych, wiązać się z wyższymi od zakładanych kosztami i w efekcie wpłynąć na 
poziom wyników finansowych. 
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Ryzyko związane z realizacją planu inwestycyjnego 

W związku z realizacją programu inwestycyjnego określonego w Rozdziale 8. Prospektu istnieje 
ryzyko, że poczynione inwestycje nie przyniosą spodziewanych efektów lub mogą zostać opóźnione, 
co wpłynie na spadek rentowności kapitałów własnych Emitenta. Inwestorzy powinni także wziąć pod 
uwagę możliwość zmiany planów inwestycyjnych (a tym samym celów emisji) Emitenta, opisanych 
w Rozdziale 9., w przypadku gdyby ich realizacja okazała się nieefektywna lub niemożliwa. 

W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż istnieje ryzyko opóźnienia realizacji ww. planów 
w przypadku pozyskania mniejszej niż zakładana kwoty z emisji Akcji Serii E i braku możliwości 
pozyskania w krótkim czasie alternatywnego źródła finansowania. 

Ponadto struktura Oferty Publicznej zakłada możliwość podjęcia przez Emitenta decyzji 
o zmniejszeniu liczby oferowanych Akcji Serii E, co może skutkować pozyskaniem mniejszych niż 
zakładane środków z emisji. 

Ryzyko możliwości zmiany celów emisji 

Emitent zamierza wykorzystać wpływy z emisji Akcji Serii E na wzmocnienie sieci sprzedaży,  
potencjału produkcyjnego, system informatyczny oraz zwiększenie kapitału obrotowego. W przypadku 
gdyby zrealizowanie zakładanych przez Emitenta celów emisji z jakichkolwiek przyczyn nie było 
możliwe, a w szczególności nieefektywne, Emitent może rozważyć zmianę celów emisji 
i przeznaczenie niewykorzystanych środków na inne cele, kierując się przy wyborze tych celów 
kryterium najwyższej efektywności ekonomicznej. Projekty te będą jednak dalej służyć realizacji 
zamierzonych kierunków rozwoju Emitenta określonych w punkcie 8.2. Prospektu. Zmiana może 
dotyczyć również kolejności realizacji celów emisji oraz przesunięć planowanych środków pomiędzy 
poszczególnymi celami lub wydatkowaniem środków na kapitał obrotowy. Takie inne cele mogą być 
również obarczone podobnymi ryzykami jak te opisane w związku z pierwotnym planem 
inwestycyjnym i wykorzystaniem środków z Oferty.  

W związku z powyższym inwestorzy powinni wziąć pod uwagę ryzyko związane z możliwością 
niezrealizowania celów emisji lub znacznej ich zmiany i innego wykorzystania pozyskanych środków 
pieniężnych przez Emitenta. 

Ryzyko utraty doświadczonej kadry menedżerskiej 

Grupa prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie i kompetencje pracowników to jeden 
z istotniejszych czynników sukcesu. W szczególności dotyczy to obszaru działalności związanego 
z budową oraz oddawaniem do eksploatacji szerokiej gamy produktów przemysłu rolniczego 
(w głównej mierze kompleksowych elewatorów oraz ich komponentów), wprowadzaniem nowych 
rozwiązań technologicznych i planowaniem kolejnych przedsięwzięć w powyższym zakresie, jak 
również z rozwojem i utrzymywaniem relacji handlowych z klientami, współpracy z instytutami 
badawczo-rozwojowymi oraz budowaniem i zachowywaniem dobrych relacji z pracownikami 
i współpracownikami Grupy. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie członków Zarządu oraz innych 
osób zajmujących kluczowe stanowiska w Grupie stanowią czynniki kluczowe z punktu widzenia jej 
interesów strategicznych. 

Odejście członków Zarządu bądź innych osób o istotnym znaczeniu dla Emitenta mogłoby 
niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność operacyjną, a w konsekwencji na osiągane wyniki 
finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

Ryzyko związane z umowami kredytowymi 

Emitent jest stroną umów kredytowych (o kredyt inwestycyjny i obrotowy). W przypadku niewykonania 
warunków ww. umów, w tym w szczególności obowiązku utrzymywania na odpowiednim poziomie 
wskaźników finansowych, bank może wypowiedzieć umowę i podjąć działania celem zaspokojenia 
wierzytelności, korzystając z dowolnie wybranego spośród ustanowionych zabezpieczeń, co z kolei 
mogłoby skutkować potencjalnymi problemami z płynnością finansową. Wystąpienie takiej sytuacji 
może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

Na Datę Prospektu oraz w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie zaszła żadna 
z okoliczności uzasadniających wypowiedzenie przez bank umów kredytowych. Według najlepszej 
wiedzy Emitenta na Datę Prospektu nie zachodzą okoliczności, które wskazywałyby na realną 
możliwość zmaterializowania się tego ryzyka w przyszłości. 
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Ryzyko związane ze zwolnieniami podatkowymi 

Na podstawie zezwolenia nr 84/LSSE z dnia 21 stycznia 2008 r. wydanego przez Ministra Gospodarki 
Emitent prowadzi działalność gospodarczą na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
W związku z powyższym Emitent jest zwolniony z podatku dochodowego CIT do wysokości połowy 
wartości środków przeznaczonych na budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z parkiem 
maszynowym i infrastrukturą położonego na terenie LSSE. Jednakże korzystanie z tychże zwolnień 
jest uwarunkowanie koniecznością m.in. utrzymania zatrudnienia na określonym poziomie (35 osób) 
do dnia 31 grudnia 2015 r. W sytuacji gdyby Emitent zmniejszył zatrudnienie poniżej ww. progu przed 
ww. datą, zmuszony byłby do zwrotu udzielonych zwolnień podatkowych, co miałoby istotny 
negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

Ryzyko związane z sezonowością przychodów  

Przychody uzyskiwane przez Grupę charakteryzują się znaczącą sezonowością. Rynek elewatorów, 
na którym działa Grupa, jest bezpośrednio powiązany ze zbiorami zbóż. Wzrost przychodów 
obserwowany jest w miesiącach marzec-październik, kiedy następuje realizacja zamówień klientów 
zwiększających zdolności magazynowe oraz spadek przychodów poza sezonem (listopad-luty), 
w których to miesiącach głównie trwają negocjacje z klientami oraz pozyskiwanie nowych kontraktów 
na kolejny sezon zbiorów. Ponadto część prac budowlano-montażowych nie może odbywać się przy 
określonych warunkach pogodowych, m.in. w okresie przedłużających się niskich temperatur, 
ulewnych deszczy i silnych wiatrów. Takie sezonowe wahania mogą wpłynąć na możliwości 
finansowania kapitału obrotowego w miesiącach zimowych, kiedy to wpływy są niższe. Konieczność 
przerw w realizacji prac może natomiast skutkować opóźnieniami w wykonaniu projektów 
i koniecznością zapłaty kar umownych, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy 
i jej kondycję finansową. 

Ryzyko z tytułu rękojmi za wady fizyczne i jakość dostarczanych produktów oraz prawidłową 
pracę instalowanych urządzeń 

Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz za jakość sprzedawanych lub 
dostarczanych produktów, a także za prawidłową pracę instalowanych urządzeń (w szczególności 
w odniesieniu do terminu i jakości zrealizowanych prac). Zgłaszanie przez odbiorców wobec Spółki 
roszczeń z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji i ich uwzględnianie w znacznej liczbie bądź 
w znacznej wysokości może narażać Spółkę na ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów bądź też 
nieotrzymania pełnej należności z tytułu zrealizowanej dostawy konkretnych produktów i wykonania 
określonych prac. W konsekwencji może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową i wyniki osiągane przez Spółkę. 

Ponadto, każde istotne postępowanie sądowe, sądowo-administracyjne lub administracyjne może 
wywołać skutek w postaci spadku zaufania do Emitenta i ograniczenia popytu na jego wyroby. 

Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Emitent zawierał i będzie zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii 
Emitenta umowy te zostały zawarte na warunkach rynkowych, jednakże Spółka nie może zapewnić, iż 
w razie ewentualnej kontroli organy skarbowe nie zakwestionują postanowień tych umów i ich 
rynkowego charakteru, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym 
mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. Transakcje 
z podmiotami powiązanymi zostały opisane w Rozdziale 24. Prospektu. 

Ryzyko naruszenia przepisów prawa pracy oraz związane z roszczeniami pracowniczymi 

Grupa zatrudnia w Dacie Prospektu ponad 100 osób. Mimo że obecnie wszelkie prawa pracowników 
wynikające ze stosunku pracy są w pełni respektowane, nie można wykluczyć, że w przyszłości 
określone zdarzenia lub sytuacje będą interpretowane przez pracowników jako naruszanie przepisów 
prawa pracy, a w konsekwencji zostaną skierowane przez nich przeciwko Grupie roszczenia związane 
ze stosunkiem pracy. Uznanie przez sądy roszczeń w znacznej wysokości mogłoby mieć negatywny 
wpływ na wyniki finansowe Grupy, jak również na jej wizerunek. 

Na Datę Prospektu oraz w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca 
przypadki roszczeń pracowniczych o istotnym znaczeniu dla Emitenta. 
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Ryzyko dominującego wpływu głównych akcjonariuszy na decyzje podejmowane w Spółce  

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu podmiotami dominującymi wobec Emitenta są Daniel Janusz wraz 
z Magdaleną Łabudzką-Janusz, którzy bezpośrednio lub pośrednio posiadają łącznie 92,58% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Serii E oraz po sprzedaży części posiadanych przez ww. osoby Akcji Daniel Janusz wraz 
z Magdaleną Łabudzką-Janusz posiadać będą 67,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
W konsekwencji ww. akcjonariusze będą mieli możliwość wywierania dominującego wpływu na 
decyzje Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz na prowadzoną przez Emitenta politykę 
rozwoju. Z tego względu istnieje ryzyko, iż nabywcy papierów wartościowych, będących przedmiotem 
Oferty, nie będą mieli znaczącego wpływu na działalność Emitenta. 

Ryzyko związane z istotnymi szkodami nieobjętymi ubezpieczeniem bądź przekraczającymi 
wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 

Konstrukcje realizowane przez Emitenta są narażone na uszkodzenia lub zniszczenia wskutek 
zdarzeń losowych niezależnych od Emitenta, takich jak: pożary, zalania, powodzie, huragany lub inne 
zdarzenia niepodlegające ubezpieczeniu.  

Do momentu przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu i zwolnienia Emitenta z odpowiedzialności 
za stan realizowanej konstrukcji jest on narażony na ryzyko polegające na obowiązku naprawienia 
szkód, które nie mogą być w całości pokryte ze środków finansowych uzyskanych w ramach 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, bądź szkód nieobjętych ubezpieczeniem, a tym samym na 
ryzyko utraty środków zainwestowanych w realizację projektu dotkniętego szkodą oraz 
przewidywanych przychodów, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową lub wyniki Grupy.  

Ryzyko związane z możliwością realizacji zabezpieczeń ustanawianych na podstawie umów 
o realizację obiektów, obowiązku zapłaty kar umownych, a także sporów sądowych z tym 
związanych 

Zawierane przez Emitenta umowy o montaż konstrukcji stalowych przewidują obowiązek ustanowienia 
zabezpieczeń należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek 
po wykonaniu danego projektu w postaci gwarancji bankowej. Umowy te wprowadzają również kary 
umowne z tytułu opóźnienia w realizacji prac w nich określonych. Łączna wysokość wspomnianych 
zabezpieczeń, jak i kar umownych dla poszczególnych umów nie przekracza 20% wartości danej 
umowy. Ewentualne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zawartych umów, a także konieczność 
wykonania prac gwarancyjnych związanych z usuwaniem wad i usterek wiąże się z prawem 
kontrahenta do wykorzystania opisanych powyżej zabezpieczeń, żądaniem zapłaty kar umownych 
bądź z ewentualnymi sporami dotyczącymi należytego lub terminowego wykonania ww. umów, co zaś 
wiązałoby się z brakiem zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń do czasu prawomocnego 
rozstrzygnięcia sporu. Zrealizowanie się ww. zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych projektów na podstawie konkursów ofert 

Większość przychodów Grupy jest wynikiem realizacji projektów pozyskanych na podstawie 
konkursów ofert organizowanych przez inwestorów prywatnych, do których nie mają zastosowania 
przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych. Z reguły do tego rodzaju konkursów przystępuje co 
najmniej kilka firm o równie wysokim poziomie technicznym i zbliżonej lub lepszej sytuacji finansowej, 
zaś jednym z decydujących kryteriów wyboru danego wykonawcy jest cena usługi. Kompleksowość 
usług świadczonych przez Grupę obejmujących produkcję, dostawę i montaż maszyn i urządzeń 
służących magazynowaniu i suszeniu produktów roślinnych w wielu przypadkach zapewnia większą 
konkurencyjność jego ofert. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której wartość pozyskiwanych 
w ten sposób przez Emitenta zleceń będzie niższa od planowanej lub też, w wyniku konkurencji 
cenowej, efektywność prowadzonej działalności nie osiągnie zakładanego poziomu. 

Ryzyko związane z brakiem długoterminowych umów z odbiorcami oraz projektowym 
charakterem działalności produkcyjno-montażowej 

Sprzedaż produktów i usług Grupy odbywa się na zasadzie jednostkowych kontraktów lub zamówień 
pozyskiwanych w drodze negocjacji handlowych. Parametry produkowanych wyrobów dopasowywane 
są indywidualnie do potrzeb odbiorców. Brak długoterminowych umów z odbiorcami może stanowić 
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utrudnienie dla organizacji procesów produkcyjnych oraz zaopatrzenia, co może stanowić przyczynę 
okresowego obniżenia stopnia wykorzystania potencjału produkcyjnego Grupy, a w konsekwencji 
wywrzeć ewentualny negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę w przyszłości. 

Brak długoterminowych umów jest elementem specyfiki branży, w której Grupa prowadzi działalność, 
i dotyczy wszystkich podmiotów będących jej konkurentami, a tym samym nie stanowi zagrożenia dla 
jego pozycji konkurencyjnej.  

Ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez odbiorców z terminów płatności 

W przypadku nieterminowego wywiązywania się przez odbiorców ze zobowiązań wobec Emitenta 
istnieje ryzyko pogorszenia się jego płynności finansowej i w efekcie pogorszenia się wyników 
finansowych Grupy osiąganych w przyszłości.  

Historycznie należności przeterminowane Emitenta nie miały negatywnego wpływu na wyniki 
finansowe Grupy. Biznes Emitenta charakteryzuje się tym, że występują należności przeterminowane, 
aczkolwiek są one ściągalne, o czym świadczy fakt, że w 2012 r. Emitent dokonał odpisu 
aktualizującego należności w wysokości zaledwie 92 tys. PLN.  

Na koniec 2012 r. należności przeterminowane wynosiły 4,3 mln PLN, co stanowiło 45% należności 
handlowych ogółem. Wg stanu na koniec 2012 r. większość należności przeterminowanych mieściła 
się w przedziale od 1 do 6 miesięcy, a należności przeterminowane powyżej roku nie występowały. 

Ryzyko braku zagwarantowania wypłaty dywidendy 

Emitent nie może zagwarantować wypłaty dywidendy z uwagi na brak polityki w tym zakresie ani 
określić wysokości przyszłej dywidendy. Poziom ewentualnych przyszłych dywidend zależeć będzie 
od wielu czynników, w szczególności od podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, 
posiadania środków finansowych  oraz wystąpienia innych okoliczności zależnych od przyszłej sytuacji 
finansowej Emitenta opisanych w Rozdziale 5. Prospektu „Polityka dywidendy”, w szczególności 
konieczności zapewnienia płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, 
a także w związku z nadarzającymi się możliwościami inwestycyjnymi. 

Ryzyko związane z niedostatecznym nadzorem nad podwykonawcami 

Emitent zlecał i będzie w przyszłości zlecał czynności związane z instalacją urządzeń i realizacją 
projektów budowlanych podmiotom trzecim, niepowiązanym ze Spółką (podwykonawcom), co może 
powodować ograniczoną kontrolę nad przebiegiem realizacji projektów. Niedostateczny nadzór nad 
podwykonawcami może mieć wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez Emitenta oraz jakość 
realizowanych inwestycji, a w konsekwencji wpływać negatywnie na działalność, sytuację finansową 
i perspektywy rozwoju Emitenta. 

Na Datę Prospektu oraz w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi brak było 
negatywnych konsekwencji związanych ze zlecaniem poszczególnych prac podwykonawcom. 

Ryzyko związane z konfliktem interesów 

Pomiędzy niektórymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej występują następujące powiązania: 

• Daniel Janusz – Prezes Zarządu – jest małżonkiem Magdaleny Łabudzkiej-Janusz  
– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – oraz bratem Macieja Janusza – członka Rady 
Nadzorczej Spółki; 

• Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – jest małżonką 
Daniela Janusza – Prezesa Zarządu Spółki – oraz bratową Macieja Janusza – członka Rady 
Nadzorczej Spółki; 

• Maciej Janusz – członek Rady Nadzorczej Spółki – jest bratem Daniela Janusza – Prezesa 
Zarządu Spółki – oraz szwagrem Magdaleny Łabudzkiej-Janusz – Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej Spółki. 

Z uwagi na powyższe nie można wykluczyć zaistnienia konfliktu pomiędzy interesami ww. osób oraz 
interesami Emitenta, co w razie jego powstania mogłoby negatywnie wpływać na podejmowane przez 
Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzje istotne dla działalności Emitenta. 
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2.3.  Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji 

Ryzyko związane z zawieszeniem, odwołaniem, odstąpieniem lub niedojściem Oferty Publicznej 
do skutku 

W każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent, w porozumieniu z Oferującym, 
albo wspólnie Spółka i Sprzedający, w porozumieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzję o odwołaniu 
bądź zawieszeniu odpowiednio Oferty Publicznej Akcji Nowej Emisji albo Oferty Publicznej bez 
podawania przyczyn. Zawieszenie Oferty Publicznej Akcji Nowej Emisji jest równoznaczne 
z zawieszeniem Oferty Publicznej w całości. 

Spółka poinformuje o ewentualnym zawieszeniu Oferty Publicznej w formie aneksu do Prospektu 
Emisyjnego zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych 
terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości 
w terminie późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej.  

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania zapisów na Akcje 
Oferowane oraz po rozpoczęciu procesu Budowy Księgi Popytu, złożone przez inwestorów deklaracje 
nabycia oraz zapisy na Akcje Oferowane, jak również dokonane przez inwestorów wpłaty uważane 
będą za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów 
poprzez złożenie stosownego oświadczenia w jednym z POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy 
w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania Aneksu do Prospektu. W ww. przypadku wpłaty 
dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. Zawieszenie Oferty 
Publicznej po rozpoczęciu terminu do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji nie powoduje 
wstrzymania biegu terminów, o których mowa w art. 438 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.  

Do dnia otwarcia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Spółka i Sprzedający, 
na podstawie rekomendacji Oferującego, mogą wspólnie podjąć decyzję o odwołaniu Oferty 
Publicznej bez podawania przyczyn. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Emitent i Sprzedający, 
na podstawie rekomendacji Oferującego, mogą wspólnie odstąpić od prowadzenia subskrypcji Akcji 
Oferowanych jedynie z ważnych, w ocenie Emitenta i Sprzedających, powodów (zob. Rozdział 31. 
„Informacje o warunkach oferty”, pkt 31.4. „Odwołanie lub zawieszenie Oferty Publicznej”). 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wszystkie złożone zapisy zostaną 
uznane za nieważne, a wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek 
odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia podania do wiadomości 
publicznej informacji o odwołaniu Oferty Publicznej. 

Decyzja Emitenta i Sprzedających o odwołaniu Oferty Publicznej lub odstąpieniu od subskrypcji Akcji 
Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego 
zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, a w przypadku warunkowego dopuszczenia Akcji do 
obrotu na GPW również w drodze raportu bieżącego w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

Niedojście emisji Akcji Nowej Emisji do skutku może wystąpić w przypadku, gdy: 

• w terminie określonym w Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana co najmniej 1 Akcja 
Nowej Emisji lub w przypadku skorzystania przez Zarząd z kompetencji, o których mowa w art. 
432 § 4 KSH, liczba akcji wynikająca ze stosownej uchwały Zarządu precyzującej liczbę 
emitowanych akcji, 

• Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w terminie dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia przez 
KNF Prospektu oraz w terminie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych; 

• wydane zostanie prawomocne postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. 

Uchwała w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego zawiera upoważnienie dla Zarządu do 
określenia ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki, z którego może 
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on skorzystać do dnia ogłoszenia Ceny Akcji Oferowanych. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka, iż 
w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony kapitał 
zakładowy, i subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż 
wynika z ustalonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego, sąd 
rejestrowy może uznać, iż emisja Akcji Oferowanych nie doszła do skutku, i w konsekwencji odmówić 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. W razie subskrybowania większej liczby Akcji Serii E 
niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia Zarząd przydzielając ww. 
akcje dokona redukcji zapisów. 

Niedojście emisji Akcji Nowej Emisji do skutku jest równoznaczne z niedojściem do skutku również 
oferty Akcji Sprzedawanych, a w konsekwencji Oferty Publicznej w całości.  

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej lub odstąpienia od subskrypcji Akcji Oferowanych po 
rozpoczęciu zapisów oraz w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku zwrot wpłaconych 
przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie i na zasadach opisanych w pkt 31.6. „Redukcja 
zapisów oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom”. 

Informacja o wynikach Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu 
Bieżącego w terminie 14 dni od zakończenia publicznej subskrypcji Akcji Serii E. 

Ryzyko niespełnienia warunków dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym 

Emitent złoży odpowiednie wnioski na GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku 
podstawowym GPW. Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być akcje, 
które spełniają warunki określone w Regulaminie GPW w Rozdziale II „Warunki i tryb dopuszczenia 
do obrotu giełdowego”. 

Ponadto Akcje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym, o ile będą spełnione łącznie 
następujące wymogi określone w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach: (i) Akcje zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, (ii) zbywalność Akcji nie jest ograniczona, (iii) Akcje 
zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, (iv) iloczyn liczby i prognozowanej 
ceny rynkowej Akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne 
Emitenta, wynoszą co najmniej równowartość 1.000.000 euro, (v) w dacie złożenia wniosku 
o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych istnieje rozproszenie Akcji 
zapewniające płynność obrotu nimi, tj. w posiadaniu akcjonariuszy Spółki, z których każdy posiada nie 
więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% 
wszystkich Akcji lub w posiadaniu akcjonariuszy Spółki, z których każdy posiada nie więcej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 Akcji, a ich łączna 
wartość wynosi równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO, (vi) Emitent publikował 
sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy 
kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych lub Spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych 
przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz 
ryzyka związanego z nabywaniem Akcji Oferowanych, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu 
na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów. 

Na Datę Prospektu Emitent nie spełnia wymogów dotyczących dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym, braku ograniczenia zbywalności Akcji Serii C oraz Akcji Serii D (w związku z faktem, że 
ww. akcje zostały wyemitowane w zamian za aport nie mogą one być zbywane do dnia zatwierdzenia 
przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, 
w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie to przestanie obowiązywać 
w razie ich dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) oraz 
zapewnienia odpowiedniego poziomu rozproszenia akcjonariatu, przewidzianych zarówno 
Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, jak i Regulaminem GPW. 

W celu spełnienia wskazanych powyżej warunków Spółka zamierza złożyć możliwie najszybciej po 
dacie przydziału Akcji Oferowanych wniosek o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 
Ograniczenie zbywalności Akcji Serii C oraz Akcji Serii D ustanie w związku ze złożeniem przez 
Spółkę wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacją zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W opinii Emitenta wymóg zapewnienia 
odpowiedniego poziomu rozproszenia wymagany do dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku 
podstawowym GPW zostanie spełniony w przypadku sprzedaży przez Sprzedających przynajmniej 
184.479 Akcji Sprzedawanych przy jednoczesnym dojściu do skutku oferty publicznej Akcji Nowej 
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Emisji w całości (przy założeniu, że żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w ramach Oferty 
Publicznej, nie będzie posiadać Akcji w ilości zapewniającej  prawo do więcej niż 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu). Wskazany powyżej wymóg będzie spełniony w celu dopuszczenia 
Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w przypadku odwołania przez Sprzedających oferty 
publicznej Akcji Sprzedawanych lub odstąpienia od przeprowadzenia ich subskrypcji przy 
jednoczesnym dojściu do skutku Oferty Publicznej Akcji Nowej Emisji w liczbie co najmniej 1.294.927 
(przy założeniu, że żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w ramach Oferty Publicznej, nie będzie 
posiadać Akcji w ilości zapewniającej prawo do więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu). 

W przypadku gdyby warunki określone w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach w odniesieniu 
do rynku oficjalnych notowań nie zostały ostatecznie spełnione w wyniku przeprowadzonej Oferty 
Publicznej, wówczas Emitent będzie wnioskował o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu 
na rynku równoległym. 

Spółka nie zamierza wnioskować o dopuszczenie Akcji do obrotu poza rynkiem regulowanym. 

Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpi na podstawie uchwały zarządu Giełdy podjętej 
w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku Spółki. 

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, która jest zobowiązana 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 ich dopuszczenia do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty 
doręczenia ponownej uchwały odmownej. 

W przypadku ewentualnej odmowy dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego inwestorzy muszą liczyć 
się z brakiem płynności Akcji. 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
prowadzonym przez GPW (rynek podstawowy). Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje dopuścić 
i wprowadzić do obrotu na GPW w możliwie najkrótszym terminie od dnia przydziału Akcji 
Oferowanych. Należy jednak liczyć się z tym, że w pierwszej kolejności dopuszczone i wprowadzone 
do obrotu na GPW zostaną PDA, zaś Akcje Serii E oraz Akcje Istniejące dopiero w momencie 
uzyskania prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. 

W ocenie Spółki przy spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt „Ryzyko niespełnienia warunków 
dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym” w pkt 2.3 „Czynniki ryzyka 
o istotnym znaczeniu dla Akcji” zostaną spełnione warunki dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku 
podstawowym lub równoległym GPW. Zważywszy jednak na brak możliwości określenia ostatecznych 
parametrów Oferty Publicznej na Datę Prospektu, Spółka nie jest w stanie zagwarantować 
dopuszczenia Akcji do obrotu na którymkolwiek z ww. rynków GPW. 

Spółka nie zamierza wnioskować o dopuszczenie Akcji do obrotu poza rynkiem regulowanym. 

Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub opóźnieniem we wprowadzeniu do obrotu PDA 

Zamiarem Emitenta jest dopuszczenie, a następnie wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA. W tym 
celu Spółka zamierza zawrzeć z KDPW umowę o rejestrację PDA po przydziale Akcji Nowej Emisji. 
Dopuszczenie PDA do obrotu giełdowego nastąpi nie wcześniej niż w dniu ich zarejestrowania 
w KDPW. W związku z powyższym ewentualne przedłużanie się procedur związanych 
z dopuszczeniem PDA do obrotu giełdowego spowoduje, że obrót PDA nie rozpocznie się w terminie 
planowanym przez Spółkę. W takiej sytuacji inwestorzy będą narażeni na czasowe zamrożenie 
środków finansowych zainwestowanych w Akcje Nowej Emisji. Ponadto, nie można wykluczyć, że 
w przypadku gdyby nie było to uzasadnione potrzebami inwestorów, Emitent odstąpi od działań 
zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia PDA do obrotu na GPW. 
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Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu Akcji 

Akcje będą mogły być wprowadzone do obrotu na GPW po ich zarejestrowaniu w KDPW oraz 
rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W związku 
z powyższym, pomimo iż Emitent deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszej 
rejestracji Akcji w KDPW oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Nowej Emisji przez Sąd Rejestrowy, inwestorzy powinni liczyć się z ryzykiem opóźnienia 
wprowadzenia Akcji do obrotu na GPW w stosunku do zakładanych przez Emitenta terminów 
rozpoczęcia obrotu poszczególnymi instrumentami finansowymi. 

Ryzyko związane z rejestracją Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych oraz 
notowaniem PDA 

Obrót PDA będzie miał miejsce w okresie pomiędzy dokonaniem przydziału Akcji Serii E a dniem 
zarejestrowania tych Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych. W sytuacji gdy Sąd 
Rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału, właściciel PDA 
otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. Inwestorzy, którzy 
nabyli PDA na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii E, poniosą w tej 
sytuacji stratę na inwestycji w PDA. 

Ryzyko uchylenia uchwały zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu 
giełdowego 

Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 
6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o ich wprowadzenie do obrotu 
giełdowego. 

Spółka zamierza podjąć wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B, 
Akcji Serii C, Akcji Serii D, Akcji Serii E, a także Praw do Akcji Serii E do obrotu giełdowego  
– niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. 

Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka 
prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub 
rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Emitent nie może zagwarantować, że dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW lub rozpoczęcie notowań 
Akcji na GPW nie zostanie wstrzymane. 

Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu  

Zgodnie z Regulaminem GPW zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres 
do trzech miesięcy na wniosek Emitenta lub w sytuacji, gdy zarząd GPW uzna, że takiego 
zawieszenia wymaga interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub też w przypadku naruszenia 
przez Spółkę przepisów obowiązujących na GPW, w szczególności postanowień Regulaminu GPW. 

Ponadto, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
finansowymi 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, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza 
obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego w przypadku: (i) gdy ich 
zbywalność stała się ograniczona, (ii) KNF zgłosiła takie żądanie zgodnie z przepisami Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) zniesienia ich dematerializacji lub (iv) wykluczenia ich 
z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW: (i) jeżeli przestały spełniać 
inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, 
(ii) jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek Emitenta, 
(iv) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 
o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 
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postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
(vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych 
na danym instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej 
przez obowiązujące przepisy prawa lub (ix) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Ponadto KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy emitent lub 
wprowadzający nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie 
Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam 
obowiązkom: (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności 
sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 
PLN, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie.  

Emitent nie może zagwarantować, że żadne z powyższych okoliczności nie wystąpią w przyszłości. 

Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie 
Publicznej 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 
dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta lub 
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie 
emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać 
wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, 
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji 
lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub (iii) opublikować na koszt emitenta informację 
o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą KNF może wielokrotnie zastosować 
środek opisany w (ii) i (iii) powyżej. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku 
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące 
w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może 
nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, 
(ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu 
na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem 
działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych 
do obrotu na rynku regulowanym. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub 
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, KNF może wielokrotnie 
zastosować środek opisany w (ii) i (iii) powyżej. 

KNF może zastosować przedstawione powyżej środki także w przypadku, gdy z treści dokumentów 
lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 
(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie 
tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby 
interesy inwestorów, (ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić 
do ustania bytu prawnego emitenta, (iii) 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 (iv) 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. 

Emitent 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.  
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Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej 

Ustawa o Ofercie Publicznej określa zasady prowadzenia przez Emitenta akcji promocyjnej w związku 
z Ofertą Publiczną. Jednym z wymogów przewidzianych przepisami ww. ustawy jest zamieszczenie 
w treści wszystkich materiałów promocyjnych wskazania: (i) że mają one wyłącznie charakter 
promocyjny lub reklamowy, (ii) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny, (iii) miejsca, 
w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny. 

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami 
zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo 
z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami ustawy lub 
Rozporządzenia o Prospekcie, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został udostępniony do publicznej 
wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny 
papierów wartościowych.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków wynikających z art. 53 ust. 2-4 
Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub 
przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych w celu usunięcia wskazanych 
nieprawidłowości lub (ii) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli emitent uchyla się 
od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w ww. terminie lub treść materiałów 
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy lub (iii) opublikować na koszt emitenta 
informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wskazanych obowiązków, KNF może również nałożyć 
na Emitenta karę pieniężną do wysokości 250.000 PLN.  

Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji  

Część spółek notowanych na GPW charakteryzuje się niską liczbą akcji pozostających w wolnym 
obrocie. Płynność obrotu Akcjami również może być ograniczona, co może spowodować, 
że inwestorzy nie będą mogli sprzedać swoich Akcji i w konsekwencji utracić część lub całość 
dochodów z inwestycji w te papiery wartościowe. Ponadto cena Akcji Spółki, jak i wolumen obrotów, 
zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, może podlegać znacznymi wahaniom. Przyczyną takiej sytuacji 
może być wiele innych czynników, w tym wahania kursowe, okresowe zmiany wyników finansowych 
i operacyjnych Emitenta, wolumen i płynność obrotu, raporty analityków na temat Spółki i jej wyników, 
zmiany w wynikach lub pozycji rynkowej pozostałych spółek z sektora, w którym działa Spółka, 
informacje bieżące podawane przez Spółkę lub innych emitentów do publicznej wiadomości, inne 
informacje rozpowszechnione wśród inwestorów oraz ich zachowania mające cechy spekulacji, 
a także sytuacja na giełdach światowych. 

W związku z powyższym, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową niemożność lub 
ograniczoną możliwość zbywania Akcji bądź ograniczenie w zbywaniu tych Akcji po satysfakcjonującej 
cenie.  

Ryzyko związane z wahaniami kursów walut ponoszone przez zagranicznych akcjonariuszy 
Spółki  

Walutą notowań Akcji Emitenta jest polski złoty. Ponadto, wszelkie płatności związane z Akcjami 
Spółki, w tym kwoty wypłacane z tytułu dywidendy oraz cena sprzedaży tych akcji na rynku 
regulowanym, będą dokonywane w polskich złotych. W związku z powyższym deprecjacja złotego 
wobec walut obcych może w negatywny sposób wpłynąć na równowartość w walutach obcych kwot 
wypłaty w związku z Akcjami Emitenta. 

Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty lub też możliwością wystąpienia 
nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Przedstawiony w Rozdziale 31. Prospektu „Informacje o warunkach oferty” harmonogram Oferty 
Publicznej, zakłada, iż obrót Akcjami na GPW rozpocznie się w II kwartale 2013 r. Emitent nie może 
jednak wykluczyć, iż harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. W szczególności Emitent i Sprzedający 
na podstawie rekomendacji Oferującego mogą wspólnie podjąć decyzję o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w oparciu o obserwację sytuacji na rynku. Będzie to 
skutkowało odpowiednim przesunięciem w czasie daty ich przydziału, a w konsekwencji daty 
rozpoczęcia notowań Akcji na GPW. Z podobnymi konsekwencjami należy się liczyć także 
w przypadku wydłużenia procesu Budowania Księgi Popytu. 
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W przypadku gdyby doszło do zmiany harmonogramu Oferty Publicznej w sposób opisany powyżej, 
wydłuży się okres oczekiwania na moment, od którego inwestorzy, którym przydzielono Akcje 
Oferowane, będą mogli nimi rozporządzać. 

Informacje o zmianie harmonogramu Oferty Publicznej będą przekazywane zgodnie z art. 52 ust. 2 
Ustawy o Ofercie Publicznej w formie komunikatu aktualizującego, chyba że taka zmiana będzie 
na tyle istotna, że będzie wymagała przekazania w formie Aneksu do Prospektu. 

Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Inwestorów  Indywidualnych 

W przypadku gdy w wyniku złożonych przez inwestorów zapisów na Akcje w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych łączna liczba tych akcji w ww. zapisach przekroczy łączną liczbę Akcji Nowej Emisji 
możliwych do przydzielenia w tej transzy, zapisy złożone przez inwestorów zostaną proporcjonalnie 
zredukowane, co będzie oznaczało nabycie przez inwestora Akcji w liczbie mniejszej, niż inwestor 
oczekiwał, na podstawie złożonego zapisu. Jeśli liczba Akcji w zapisach istotnie przekroczy liczbę 
Akcji Nowej Emisji, stopień redukcji zapisów może być znaczny. Środki z tytułu redukcji zapisów 
zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań, w terminie 14 dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych. 

Emitent zwraca uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 
skorzystanie przez Zarząd Emitenta z możliwości przewidzianej w art. 432 § 4 KSH oznacza, że 
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 
Walne Zgromadzenie. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że subskrybowanie większej liczby akcji 
niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostateczna suma podwyższenia spowoduje, że Zarząd 
Spółki, przydzielając akcje, dokona redukcji zapisów. 

Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 

KNF może odmówić zatwierdzenia Aneksu do Prospektu, w przypadku gdy nie będzie on odpowiadał 
pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej. 
W razie odmowy zatwierdzenia Aneksu do Prospektu przed rozpoczęciem Oferty Publicznej, KNF 
nakaże wstrzymanie jej rozpoczęcia. W takim przypadku odmowa zatwierdzenia Aneksu nie wywoła 
jakichkolwiek skutków dla inwestorów. 

W razie odmowy zatwierdzenia Aneksu do Prospektu przez KNF po rozpoczęciu Oferty Publicznej 
KNF stosuje odpowiednio środki przewidziane w art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej (zob. 
Rozdział 2. „Czynniki Ryzyka” pkt  „Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 16 
i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej”), tj. może m.in. nakazać przerwanie Oferty Publicznej lub 
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW. 

Ryzyko związane z emisją Akcji przez Spółkę lub sprzedażą Akcji przez akcjonariuszy objętych 
umowami lock-up po przeprowadzeniu Oferty Publicznej lub przekonaniem, że takie emisje lub 
sprzedaż będą miały miejsce 

Przewiduje się, że nie później niż do dnia ustalenia Ceny Emisyjnej i przed Dniem Przydziału zostaną 
zawarte ze Sprzedającym, Emitentem oraz panem Piotrem Wielesikiem standardowe w ofertach 
podobnych do Oferty Publicznej umowy ograniczające zbywalność akcji Emitenta (ang. lock-up 
agreement) z zastrzeżeniem oferowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. 

W przypadku gdyby taka umowa została zawarta, po wygaśnięciu ograniczeń z niej wynikających, 
akcjonariusz bądź akcjonariusze objęci ograniczeniem zbywalności akcji Spółki będą mogli zbyć 
Akcje. Ponadto Spółka będzie mogła wyemitować nowe akcje, w tym także dokonując emisji 
z wyłączeniem prawa poboru, co jest możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia po podjęciu uchwały 
większością 80% głosów oddanych i co może skutkować rozwodnieniem udziałów istniejących 
akcjonariuszy. Nie ma pewności co do tego, czy w przyszłości akcjonariusze objęci zobowiązaniem 
lock-up będą chcieli sprzedać swoje Akcje, ani co do tego, że Spółka będzie chciała wyemitować 
nowe akcje. Jednakże cena rynkowa akcji mogłaby istotnie spaść, jeżeli po wygaśnięciu wyżej 
wymienionych ograniczeń akcjonariusze objęci umową podejmą decyzję o sprzedaży Akcji lub gdyby 
uczestnicy rynku uznali, że istnieje taki zamiar, albo gdyby Spółka wyemitowała nowe akcje. Sprzedaż 
lub emisja znaczącej liczby akcji Spółki w przyszłości lub przekonanie, że taka emisja lub sprzedaż 
może mieć miejsce, mogłyby niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji, a także na zdolność 
Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej lub niepublicznej oferty Akcji lub innych papierów 
wartościowych. 
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ROZDZIAŁ 3. BIEGLI REWIDENCI 
Niezależnym biegłym rewidentem Emitenta jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 
która przeprowadziła badania jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 
zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r., 
a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonego za 
rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy 
o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.  

Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów 
z numerem ewidencyjnym 3654. 

Odpowiedzialność Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa w zakresie informacji w Prospekcie ograniczona jest do wyżej wymienionych opinii, a 
oświadczenia dotyczące zakresu odpowiedzialności Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa zostały zawarte w treści wydanych opinii i raportu. 

W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych badania historycznych 
jednostkowych informacji finansowych Spółki za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2009 r., 
31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r., a także skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. dla potrzeb niniejszego Prospektu 
przeprowadził biegły rewident Monika Skórka, wpisana do rejestru biegłych rewidentów z numerem 
ewidencyjnym 11488. 

Pomiędzy Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem i innymi podmiotami Spółki nie występują żadne 
powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza powiązaniami związanymi z pełnieniem 
roli Biegłego Rewidenta. Osoby działające w jego imieniu nie mają żadnych powiązań prawnych, 
organizacyjnych, finansowych ze Spółką, jak również osobami działającymi w jej imieniu. 
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ROZDZIAŁ 4. ROZWODNIENIE 

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Liczba  
akcji 

% udział  
w strukturze 
akcjonariatu 

Liczba  
głosów  
na WZA 

% udział  
w liczbie  
głosów 

Daniel Janusz:     
– bezpośrednio 890.138 12,131 890.138 12,131 
– pośrednio (przez Erbinvest Ltd*) 2.565.413 34,961 2.565.413 34,961 
Magdalena Łabudzka-Janusz:     
– bezpośrednio 860.654 11,730 860.654 11,730 
– pośrednio (przez Biznesmagtor Ltd**) 2.476.961 33,756 2.476.961 33,756 
Contractus Sp. z o.o. 333.750 4,548 333.750 4,548 
Piotr Wielesik:     
– pośrednio (przez Wamano Ltd***) 210.000 2,862 210.000 2,862 
Jacek Wardzyk 250 0,003 250 0,003 
Mieczysław Mietelski 250 0,003 250 0,003 
Robert Wiśniewski 250 0,003 250 0,003 
Tomasz Kościelski 250 0,003 250 0,003 

Razem 7.337.916 100,000 7.337.916 100,000 

* Daniel Janusz jest jedynym wspólnikiem Erbinvest Ltd  
** Magdalena Łabudzka-Janusz  jest jedynym wspólnikiem Biznesmagtor Ltd  
*** Piotr Wielesik jest jedynym wspólnikiem Wamano Ltd  

Źródło: Emitent 

W przypadku objęcia i sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych struktura akcjonariatu Emitenta po 
przeprowadzeniu Oferty Publicznej będzie przedstawiała się następująco:  

Akcjonariusz Liczba  
akcji 

% udział  
w strukturze 
akcjonariatu 

Liczba  
głosów 

% udział  
w liczbie  
głosów 

Daniel Janusz:     
– bezpośrednio 690.138 7,236 690.138 7,236 
– pośrednio (przez Erbinvest Ltd*) 2.565.413 26,897 2.565.413 26,897 
Magdalena Łabudzka-Janusz:     
– bezpośrednio 660.654 6,927 660.654 6,927 
– pośrednio (przez Biznesmagtor Ltd**) 2.476.961 25,970 2.476.961 25,970 
Contractus Sp. z o.o. 333.750 3,500 333.750 3,500 
Piotr Wielesik:     
– pośrednio (przez Wamano Ltd***) 210.000 2,202 210.000 2,202 
Jacek Wardzyk 250 0,002 250 0,002 
Mieczysław Mietelski 250 0,002 250 0,002 
Robert Wiśniewski 250 0,002 250 0,002 
Tomasz Kościelski 250 0,002 250 0,002 
Nowi Akcjonariusze 2.600.000 27,260 2.600.000 27,260 

Razem 9.537.916 100,000 9.537.916 100,000 

* Daniel Janusz jest jedynym wspólnikiem Erbinvest Ltd  
** Magdalena Łabudzka-Janusz  jest jedynym wspólnikiem Biznesmagtor Ltd  
*** Piotr Wielesik jest jedynym wspólnikiem Wamano Ltd  

Źródło: Emitent 
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W wyniku emisji Akcji Serii E zmianie ulegnie wartość księgowa kapitału zakładowego. 

Emitent 31.01.2013 Po emisji* 

Wartość księgowa kapitałów własnych (w tys. PLN) 60.672 78.672 
Liczba akcji 7.337.916 9.537.916 
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,27 8,24 

* Wartość księgowa po emisji to wartość wyznaczona poprzez dodanie do wartości księgowej z 31.01.2013 r. szacunkowych 
wpływów netto z emisji Akcji Serii E (dla celów obliczeń przyjęta została maksymalna liczba Akcji Serii E) 

Źródło: Emitent 
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ROZDZIAŁ 5. POLITYKA DYWIDENDY 

5.1.  Wartość dywidendy wypłaconej w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi  

Zysk za 2009 r. w wysokości 7.678.831,66 PLN, zysk za 2010 r. w wysokości 5.111.641,67 PLN oraz 
zysk za 2011 r. w wysokości 3.151.995,31 PLN decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
odpowiednio z dnia 24 czerwca 2010 r., 11 maja 2011 r. oraz 27 czerwca 2012 r. został w całości 
przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.  

5.2.  Opis zasad polityki Emitenta odnośnie do wypłaty dywidendy oraz wszelkich ograniczeń 
w tym zakresie 

Emitent nie posiada polityki odnośnie do wypłaty dywidendy. 

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości bądź części zysku 
na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w zakresie, w jakim będzie to 
możliwe, przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości Spółki, jej 
możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej polityki 
inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz poziomu kapitału 
własnego Spółki. 

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź 
części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem 
przepisów obowiązującego prawa. 

5.3.  Zasady dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy 

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy 
i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo 
do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki. Propozycję podziału zysku, 
zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą, Zarząd przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. 
Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez akcjonariuszy na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały 
zapasowy lub rezerwowe. 

Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego, pod warunkiem że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę 
zaliczki oraz że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki. 

Dalsze informacje dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 
znajdują się w pkt 30.5. „Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych 
z papierami wartościowymi oraz wykonywania tych praw”. 
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ROZDZIAŁ 6. KAPITAŁY WŁASNE I ZADŁUŻENIE 

6.1.  Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Emitent niniejszym oświadcza, iż na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa dysponuje 
odpowiednim i wystarczającym poziomem kapitału obrotowego w wysokości zapewniającej pokrycie 
bieżących potrzeb operacyjnych w okresie kolejnych dwunastu miesięcy od Dnia Zatwierdzenia 
Prospektu. 

6.2.  Kapitalizacja i zadłużenie 

Kapitalizacja i zadłużenie netto 31.01.2013 
(dane w tys. PLN)  

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 3.136 
– gwarantowane - 
– zabezpieczone, w tym: 3.136 
Kredyty 3.136 
– niegwarantowane/niezabezpieczone - 
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wył. bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 10.732 
– gwarantowane, w tym: - 
– zabezpieczone, w tym: 10.732 
Kredyty 10.732 
– niegwarantowane/niezabezpieczone - 
Kapitał własny 60.672 
Kapitał zakładowy 25.683 
Kapitał zapasowy 36.718 
Kapitał z aktualizacji wyceny - 
Pozostałe kapitały rezerwowe - 
Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.910 
Zysk (strata) netto 185 
Kapitał własny i zadłużenie ogółem  
A. Środki pieniężne 380    
B. Środki pieniężne na lokatach 1.500    
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 
D. Płynność (A) + (B) + (C) 1.958    
E. Bieżące należności finansowe - 
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach -     
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 1.801    
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 1.335 
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H) 3.136    
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) – (E) – (D) -1.178 
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe     

10.732  
L. Wyemitowane obligacje - 
M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe - 
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M) 10.732 
O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N) 9.554    

Źródło: Emitent 



ROZDZIAŁ 6. KAPITAŁY WŁASNE I ZADŁUŻENIE 

40 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

Poniżej zamieszczono zestawienie zabezpieczeń poszczególnych pozycji zobowiązań Emitenta 
z tytułu umów kredytowych. Spółki zależne z Grupy Kapitałowej nie posiadają zabezpieczonych 
aktywów. 

Bank Przeznaczenie Aktywa zabezpieczające 

Bank Zachodni 
WBK S.A. 
(dawniej Kredyt 
Bank S.A.) 

Refinansowanie kredytu  
na budowę i wyposażenie 

zakładu produkcyjnego 

1. hipoteka kaucyjna umowna łączna  
na nieruchomościach Emitenta 

2. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych 
co do gatunku 

3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw 
stanowiących zorganizowaną całość 

Bank Zachodni 
WBK S.A. 
(dawniej Kredyt 
Bank S.A.) 

Finansowanie bieżącej 
działalności 

1. hipoteka kaucyjna umowna łączna  
na nieruchomościach Emitenta 

2. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych 
co do gatunku 

3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw 
stanowiących zorganizowaną całość 

Bank Zachodni 
WBK S.A. 
(dawniej Kredyt 
Bank S.A.) 

Gwarancje krajowe 
i zagraniczne wadialne, 
przetargowe, dobrego 

wykonania umowy, zwrotu 
zaliczki, wypłaty kaucji, 
rękojmi/usunięcia wad 

i usterek/jakości 

1. kaucja 

2. weksel in blanco 

3. przelew wierzytelności z tytułu kontraktu 
zabezpieczonego daną gwarancją 

 

Na zadłużenie warunkowe Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej składały się wyłącznie weksle 
in blanco wystawione w związku z pozyskiwaniem przez Emitenta linii gwarancyjnej. Ani Emitent, ani 
spółki z Grupy Kapitałowej nie udzielały poręczeń zadłużenia podmiotom spoza Grupy, w następstwie 
czego w Grupie Kapitałowej nie występuje zadłużenie pośrednie. 

W okresie od 31 stycznia 2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły istotne zmiany 
związane z zadłużeniem i wysokością kapitałów własnych w Spółce.  
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W związku z planowanymi inwestycjami realizowanymi zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią 
rozwoju, opisaną w punkcie 16.2. Prospektu, Emitent zamierza finansować planowane wydatki oraz 
cele inwestycyjne, w tym wymienione w Celach Emisji, ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii E, 
środków własnych pochodzących z bieżącej działalności, otrzymanych dotacji (w ramach „Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych” oraz „Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Oś priorytetowa: 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: Wsparcia na 
pierwsze wdrożenie wynalazku”) oraz dotacji, o które ubiega się Spółka zgodnie z opisem poniżej. 
Emitent nie wyklucza skorzystania w przyszłości z dostępnej linii kredytowej czy emisji obligacji.  

Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta 

Źródła kapitału Emitenta w ujęciu historycznym przedstawiają poniższe tabele. 

Źródła kapitału Emitenta w latach 2009-2012 (w tys. PLN)  

  2012 2011 2010 2009 

Kapitał własny 60.486 31.357 28.268 24.219 
Zobowiązania 27.254 18.593 27.040 22.543 
Zobowiązania długoterminowe 11.908 13.283 14.983 15.459 
Zobowiązania krótkoterminowe 15.345 5.309 12.057 7.083 

Pasywa razem 87.740 49.950 55.308 46.762 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Opis struktury oraz poszczególnych pozycji źródeł kapitału Emitenta znajduje się w punkcie 11.4. 
Prospektu dotyczącym analizy aktywów i kapitałów własnych oraz w sprawozdaniach finansowych 
(Rozdział 37.). 

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent dysponuje odpowiednimi zasobami kapitałowymi 
pozwalającymi na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Jednak w związku z realizacją 
strategii rozwoju Emitenta może zaistnieć potrzeba zwiększenia wykorzystania finansowania 
dłużnego. 

Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta  

Przepływy pieniężne Emitenta w ujęciu historycznym przedstawiają poniższe tabele. 

Przepływy pieniężne Emitenta w latach 2009-2012 (w tys. PLN)  

  2012 2011 2010 2009 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10.099 21 5.808 10.405 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2.310 -659 -1.135 -20.703 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2.480 -2.461 -2.494 11.169 

Przepływy pieniężne netto 5.308 -3.100 2.179 871 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Opis struktury oraz poszczególnych pozycji źródeł kapitału Emitenta znajduje się w punkcie 11.8. 
Prospektu dotyczącym podstawowych źródeł wpływów i wydatków pieniężnych oraz w sprawozdaniach 
finansowych (Rozdział 37.). 

Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta 

Szczegółowy opis struktury finansowania Emitenta w okresie objętym analizą został przedstawiony 
w punkcie 11.4. Prospektu. 
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Emitent posiada przyznany limit kredytowy w ramach kredytu obrotowego w kwocie 15 mln PLN, 
którego saldo na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wynosi 4,5 mln PLN. Wzrost zadłużenia na Dzień 
Zatwierdzenia Prospektu w porównaniu z końcem 2012 r. wynika ze zwiększenia przez Emitenta 
zapasów poprzez zakup 2 tys. ton stali po atrakcyjnej, w opinii Zarządu Emitenta, cenie oraz 
rozpoczęcia realizacji programu inwestycyjnego opisanego w Rozdziale 8. Prospektu. 

Emitent zawarł również umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 14 mln PLN, którego saldo na Dzień 
Zatwierdzenia Prospektu wynosi 11,3 mln PLN.  

Wykaz kredytów Emitenta według stanu na Dzień Zatwierdzenia Prospektu  

Bank Rodzaj  
kredytu 

Data 
początkowa Data spłaty Kwota kredytu  

(tys. PLN) 

Saldo na Dzień 
Zatwierdzenia 

Prospektu 
(tys. PLN) 

11.05.2011 10.05.2013 7.000 4.470 Bank Zachodni WBK S.A. 
(dawniej Kredyt Bank S.A.) 

kredyt  
obrotowy 13.02.2013 31.08.2013 8.000 - 

Bank Zachodni WBK S.A. 
(dawniej Kredyt Bank S.A.). 

kredyt  
inwestycyjny 11.05.2011 31.05.2020 14.000 11.227 

Kredyty razem    29.000 15.747 

Źródło: Emitent 

Spółka ponadto jest stroną umowy o linię gwarancyjną w kwocie 7 mln PLN, z czego na Dzień 
Zatwierdzenia Prospektu wystawiono gwarancje na 2,9 mln PLN. 

Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych 
Emitenta  

Ograniczenia wynikające z przepisów prawa 

Spółka jest spółką akcyjną utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim. Kapitał własny spółki 
akcyjnej obejmuje kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz zysk (stratę) za rok 
obrotowy i zyski (straty) za lata poprzednie. Zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału własnego 
przez spółki akcyjne są określone przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 
Zgodnie z art. 396 KSH kapitał zapasowy jest tworzony w celu pokrywania strat. Na kapitał ten 
przelewa się co najmniej 8% zysku uzyskanego w danym roku obrotowym, dopóki nie osiągnie on co 
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej 
kapitału zakładowego można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym. O wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie. 

Zgodnie z art. 396 KSH nadwyżka z emisji akcji osiągnięta z ich emisji powyżej ich wartości 
nominalnej jest przelewana na kapitał zapasowy, a pozostałe nadwyżki – po pokryciu kosztów emisji 
akcji. Do kapitału zapasowego przenoszone są również wszystkie dopłaty wnoszone przez 
akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te 
dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

Ograniczenia wynikające ze zobowiązań umownych 

Według stanu na Datę Prospektu nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów 
kapitałowych Grupy Emitenta wynikające ze zobowiązań umownych. 

Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań obejmujących 
główne inwestycje Emitenta w przyszłości oraz planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe  

Emitent zamierza w sposób efektywny prowadzić politykę finansowania rozwoju swojej działalności 
przy wykorzystaniu najbardziej korzystnych w danym momencie instrumentów. Za główne źródła 
finansowania przyszłych inwestycji należy uznać środki pozyskane z emisji Akcji Serii E, środki własne 
pochodzące z bieżącej działalności, otrzymane dotacje oraz inne dotacje, o które ubiega się Spółka. 
Emitent nie wyklucza skorzystania w przyszłości z dostępnej linii kredytowej, emisji obligacji lub innych 
form finansowania dłużnego. 
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Wykaz przyznanych/wnioskowanych dotacji na Dzień Zatwierdzenia Prospektu 

Dotacja Opis projektu Status Data 
realizacji 
projektu 

Wartość 
projektu (koszty 
kwalifikowane) 

(tys. PLN) 

Kwota 
dofinansowania

(tys. PLN) 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka,  
lata 2007-2013,  
Priorytet 1. Badania 
i rozwój nowoczesnych 
technologii, Działanie: 
1.4. Wsparcie 
projektów celowych 

Przeprowadzenie badań 
przemysłowych i prac 
rozwojowych w celu 

opracowania innowacyjnej 
energooszczędnej suszarni 

zbożowej z odzyskiem ciepła 
i zintegrowanym systemem 

odpylania 

Przyznana 
(10.2012); 
podpisana 

umowa 

05.2012-
-12.2014 

7.364 4.063 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka,  
Oś priorytetowa:  
4 – Inwestycje  
w innowacyjne 
przedsięwzięcia, 
Działanie: Wsparcia  
na pierwsze wdrożenie 
wynalazku 

Wdrożenie opatentowanego 
spiralnego wymiennika ciepła 

w produkcji 
energooszczędnych suszarni 
zbożowych. Projekt będzie 

obejmował: (i) rozbudowę hali 
produkcyjnej/magazynu 

wyrobów gotowych o 8.000 m2 
oraz (ii) zakup maszyn 
i urządzeń niezbędnych  

do produkcji suszarni, jak: 
wypalarka laserowa, 

wykrawarka młoteczkowa, 
prasa krawędziowa 4 m  

oraz 3 m. 

Przyznana 
(01.2013) 

2012- 
-2014 

18.918 9.459 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka,  
Oś priorytetowa: 
Społeczeństwo 
Informacyjne  
– zwiększenie 
innowacyjności 
gospodarki,  
Działanie: 8.2. 
Wspieranie wdrażania 
elektronicznego 
biznesu typu B2B 

Wdrożenie innowacyjnego 
systemu B2B integrującego 

procesy sprzedaży, 
zaopatrzenia, produkcji, 
logistyki oraz wymiany 

informacji pomiędzy Spółką 
i firmami partnerskimi 

Przyznana
(03.2013) 

2013- 
-2014 

1.723 858 

Regionalny Program 
Operacyjny  
dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 
2007-2013,  
Działanie 1.1.: 
Inwestycje dla 
przedsiębiorstw, 
Schemat 1.1.C: 
Dotacje inwestycyjne 
dla przedsiębiorstw 
związane 
z prowadzeniem 
działalności badawczo- 
-rozwojowej 

Rozbudowa działu badań 
i rozwoju, co umożliwi 

prowadzenie zaawansowanych 
prac badawczo-rozwojowych 
nad nowymi produktami oraz 
innowacyjnymi technologiami. 

Przyznana 
(03.2013) 

2013 1.050 518 

Źródło: Emitent 
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ROZDZIAŁ 8. INWESTYCJE 
Niniejszy rozdział Prospektu przedstawia informacje dotyczące inwestycji Emitenta zrealizowanych w 
okresie historycznym od 2008 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu oraz planowane inwestycje. 

8.1.  Opis głównych inwestycji Emitenta od 2008 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu 

Historyczne inwestycje 

Inwestycje Emitenta w okresie 2008-2012 skierowane były na rozbudowę bazy produkcyjnej, 
tj. budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z parkiem maszynowym i infrastrukturą, oraz 
modernizację istniejącego obiektu. Inwestycje Emitenta w analizowanym okresie wyniosły 
1,8 mln PLN w 2012 r., 0,7 mln PLN w 2011 r., 1,2 mln PLN w 2010 r., 20,7 mln PLN w 2009 r. oraz 
10,7 mln PLN w 2008 r. Poniżej opisano główne inwestycje zrealizowane przez Emitenta w okresie 
2008-2012 pod względem ich istotności dla działalności biznesowej Emitenta (w tabelce 
zaprezentowano wszystkie inwestycje zrealizowane przez Emitenta w analizowanym okresie).  

Główną inwestycją Emitenta w analizowanym okresie, rozpoczętą w 2008 r., była budowa 
nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 12.000 m2 wraz z placami manewrowymi 
i składowymi półfabrykatów oraz załadunkowymi o łącznej powierzchni 3,5 ha. Zakład został 
wyposażony w nowoczesny park maszynowy opisany szerzej w punkcie 16.6 Prospektu. 
Uruchomienie produkcji nastąpiło w styczniu 2010 r. Wartość inwestycji w nowy obiekt wraz z parkiem 
maszynowym i infrastrukturą w latach 2008-2009 wyniosła 30,7 mln PLN (10,2 mln PLN w 2008 r. 
i 20,5 mln PLN w 2009 r.). Inwestycja została sfinansowana kredytem inwestycyjnym, środkami 
własnymi Spółki oraz dotacjami. 

Inwestycje w 2008 r. i 2009 r. o wartości 10,7 mln PLN i 20,7 mln PLN związane były głównie 
z budową nowego obiektu, w tym:  

• w 2008 r. – zainwestowano 5,8 mln PLN w nową halę produkcyjną oraz 1,2 mln PLN 
w infrastrukturę (m.in. place utwardzane, kanalizację), 2,5 mln PLN poniesiono na zakup 
maszyn i urządzeń (m.in. prasa rewolwerowa, prasa do przebijania i dziurkowania, giętarka 
hydrauliczna), 0,6 mln PLN na zakup gruntu pod budowę nowego zakładu, 

• w 2009 r. – zainwestowano 8,8 mln PLN w nową halę produkcyjną oraz 1,5 mln PLN w place 
utwardzane, 8 mln PLN poniesiono na zakup maszyn i urządzeń (m.in. linia do profilowania, 
wykrawarka laserowa, prasa krawędziowa 170, prasa krawędziowa 220, suwnica), 0,7 mln PLN 
na wyposażanie zakładu oraz 0,5 mln PLN na środki transportu.   

Inwestycje w 2010 r. i 2011 r. obejmowały głównie inwestycje w maszyny i urządzenia (odpowiednio 
0,9 mln PLN i 0,3 mln PLN) oraz środki transportu (0,1 mln PLN w każdym z ww. lat) do nowego 
zakładu produkcyjnego.   

W 2012 r. nakłady inwestycyjne były związane głównie z zakupem maszyn i urządzeń do nowego 
zakładu (obrabiarki do metalu, półautomaty spawalnicze o wartości 0,2 mln PLN i prasa do czerpaków 
o wartości 0,1 mln PLN), środków transportu do obu zakładów (0,7 mln PLN), oprogramowania 
komputerowego do nowego zakładu (0,1 mln PLN) oraz inwestycją w budynek biurowca (0,5 mln 
PLN). 
Wszystkie inwestycje Emitenta realizowane w okresie 2008-2012 

Opis Sposób  
finansowania 

Grupa  
aktywów 

Wartość 
(tys. PLN) 

2008 

Nowy zakład produkcyjny Kredyt inwestycyjny/ 
środki własne 

Budynki i budowle/ maszyny i urządzenia/ 
środki transportu/ wyposażenie/ grunt 10.224 

Istniejący zakład produkcyjny Środki własne 
Budynki i budowle/ maszyny i urządzenia/ 
środki transportu/ wyposażenie/ wartości 
niematerialne 

510 

Razem 2008   10.734 
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Opis Sposób  
finansowania 

Grupa  
aktywów 

Wartość 
(tys. PLN) 

2009    

Nowy zakład produkcyjny Kredyt inwestycyjny/ 
/środki własne/ dotacje 

Budynki i budowle/maszyny i urządzenia/ 
/środki transportu/wyposażenie 20.495 

Istniejący zakład produkcyjny Środki własne Budynki/ maszyny i urządzenia/ wartości 
niematerialne 172 

Razem 2009   20.667 
2010 

Nowy zakład produkcyjny Środki własne 
Budynki/maszyny i urządzenia/ środki 
transportu/ wyposażenie/ wartości 
niematerialne 

1.042 

Istniejący zakład produkcyjny Środki własne Budynki/ maszyny i urządzenia/ 
/wyposażenie 178 

Razem 2010   1.220 
2011 

Nowy zakład produkcyjny Środki własne Budynki/maszyny i urządzenia/środki 
transportu/wartości niematerialne 653 

Istniejący zakład produkcyjny Środki własne Budynki/ maszyny i urządzenia 64 
Razem 2011   717 
2012 

Nowy zakład produkcyjny Środki własne Budynki/maszyny i urządzenia/ środki 
transportu/ wartości niematerialne 

595 

Istniejący zakład produkcyjny Środki własne/ kredyt Budynki/środki transportu/ maszyny 
i urządzenia 

1.231 

Razem 2012   1.826 

Razem   35.164 

Źródło: Emitent  

Bieżące inwestycje 

Inwestycje realizowane przez Emitenta od początku 2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu 
obejmują inwestycje rozpoczęte w 2012 r., jak również realizowane już w ramach programu 
inwestycyjnego nakreślonego w pkt 8.2. poniżej. 

Od października 2012 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu Emitent wyodrębnił Dział Handlowy 
w ramach swoich struktur organizacyjnych oraz zatrudnił 10 przedstawicieli handlowych 
i 1 koordynatora regionalnego sprzedaży. Obecnie Dział Handlowy składa się z 10 przedstawicieli 
handlowych, 2 koordynatorów regionalnych sprzedaży oraz dyrektora sprzedaży. 

Od początku 2013 r. Emitent prowadzi również prace mające na celu rozbudowę hali 
produkcyjnej/magazynu wyrobów gotowych. 27 lutego 2013 r. Emitent złożył wniosek o pozwolenie na 
budowę hali produkcyjnej, 5 marca 2013 r. uzyskał pozytywną opinię środowiskową o braku 
konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wydaną przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W ramach prac przygotowawczych poniósł nakłady 
o wartości 238 tys. PLN, które sfinansował środkami własnymi.  

W ramach wzmacniania potencjału produkcyjnego Emitent zakupił prasę krawędziową za 
709 tys. PLN ze środków własnych. 

Emitent rozpoczął także prace badawczo-rozwojowe nad projektem energooszczędnej suszarni 
zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania. Na ten cel poniósł już 
323 tys. PLN (ze środków własnych). 

Ponadto Emitent nabył środki transportu do istniejącego zakładu (151,9 tys. PLN) oraz kontynuował 
prace nad budynkiem biurowca (321 tys, PLN) rozpoczęte w 2012 r., jak również nabył inne maszyny 
i urządzenia wykorzystywane w normalnym toku działalności (16 tys. PLN). Wymienione inwestycje 
finansował środkami własnymi. 
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8.2.  Opis planowanych inwestycji Emitenta na lata 2013-2014 

Program Inwestycyjny Emitenta o wartości 34,4 mln PLN planowany na lata 2013-2014 jest 
elementem kontynuacji założonej przez Emitenta strategii opisanej w punkcie 16.2 Prospektu 
i zakłada: 

Wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą 

Zgodnie z założoną strategią wraz ze wzrostem skali działalności Emitent adekwatnie rozbudowuje 
siły sprzedażowe, zwiększając liczbę sprzedawców, oraz wzmacnia zespół projektowy. Na ten cel 
Emitent planuje przeznaczyć 2,0 mln PLN, z czego 1,0 mln PLN będzie pochodził z emisji Akcji 
Serii E, a pozostała część ze środków własnych. 

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego 

• Rozbudowa hali produkcyjnej/magazynu wyrobów gotowych – w ramach programu 
inwestycyjnego Emitent zamierza rozbudować o ok. 8 tys. m2 halę produkcyjną/magazyn 
wyrobów gotowych zlokalizowany na terenie LSSE oraz wyposażyć go w wózki widłowe 
(6 sztuk) i regały wysokiego składowania. W części nowo projektowanej planowane jest 
prowadzenie działalności produkcyjnej polegającej na precyzyjnym wykrawaniu, cięciu i gięciu 
blachy oraz produkowaniu elementów suszarń przeznaczonych do montażu u klienta. Pozostała 
część hali będzie przeznaczona na magazyn. Na dodatkowej powierzchni będą magazynowane 
elementy zaawansowane technologicznie, tj. elementy pracujące (np. wysypy, części napędów 
maszyn i urządzeń, zasuwy elektryczne, głowice itp.), oraz stal zakupiona przez Emitenta pod 
zakontraktowane projekty w celu zabezpieczenia się przed wahaniami cen tego surowca. 
Rozbudowa magazynu pozwoli Emitentowi na utrzymanie krótkich terminów dostaw dla klientów 
przy rosnącej skali produkcji, jak również optymalne wykorzystanie obecnych maszyn 
i urządzeń. Szacowana wartość inwestycji to 12,0 mln PLN, z czego 6,0 mln PLN będzie 
pochodziło z emisji Akcji Serii E, a pozostała część z dotacji przyznanej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na pierwsze wdrożenie wynalazku, szerzej opisanej 
w Rozdziale 7. Prospektu. 

• Zakup maszyn i urządzeń – w celu poszerzenia bazy produkcyjnej i zwiększenia wydajności 
produkowanych elementów, jak również wdrożenia do produkcji energooszczędnej suszarni 
zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania Emitent zamierza nabyć 
następujące maszyny i urządzenia: wypalarkę plazmową, wykrawarkę młoteczkową, prasę 
krawędziową: 4 m, 3 m oraz 2 m, jak również centrum frezarskie, poziome centrum tokarskie 
CNC, prasę mimośrodową, zwijarkę do profili oraz przecinarkę taśmową wraz z oprzyrządowaniem. 
Szacowana wartość inwestycji to 7,0 mln PLN, z czego 3,5 mln PLN będzie pochodziło z emisji 
Akcji, a pozostała część z dotacji przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na pierwsze wdrożenie wynalazku, szerzej opisanej w Rozdziale 7. Prospektu. 

• Projekt energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym 
systemem odpylania – Emitent jest obecnie w trakcie realizacji projektu, który ma na celu 
opracowanie innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła 
i zintegrowanym systemem odpylania. Po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej (do grudnia 
2014 r.) Emitent planuje wprowadzić nowy produkt do swojej oferty produktowej. Nowa 
suszarnia będzie wyróżniać się mniejszym zużyciem energii oraz niższą wagą, jak również 
będzie w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko dzięki znaczącej redukcji hałasu oraz 
emisji pyłów. Szacowana wartość inwestycji obejmującej fazę badawczo-rozwojową projektu to 
7,4 mln PLN, z czego 3,3 mln PLN będzie pochodziło z emisji Akcji Serii E, a pozostała część 
z dotacji przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 
-2013 (szerzej opisana w Rozdziale 7. Prospektu). 

System informatyczny 

Emitent zamierza wdrożyć system klasy MRP II/ERP obejmujący aplikacje wspomagające 
zarządzanie kapitałem (finanse, księgowości, koszty, budżetowanie, środki trwałe), personelem, 
produkcją (w tym zaawansowane planowanie produkcji), łańcuchem dostaw, gospodarką 
magazynową (w tym zaawansowane zarządzanie magazynami), relacjami z klientami, e-commerce 
(B2B), obiegiem dokumentów oraz Business Intelligence. Dodatkowo planuje nabyć sprzęt 
komputerowy (w tym serwery) oraz rozbudować istniejącą sieć. Szacowana wartość inwestycji to 
1,95 mln PLN, z czego 1,09 mln PLN będzie pochodziło z emisji Akcji Serii E, a pozostała część 
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z dotacji przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, 
szerzej opisanej w Rozdziale 7. Prospektu. 

Rozbudowa działu badań i rozwoju 

Emitent zamierza rozbudować dział badań i rozwoju, co umożliwi mu prowadzenie zaawansowanych 
prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami oraz innowacyjnymi technologiami wdrażanymi 
następnie do bieżącej działalności (m.in. zmniejszenie materiałochłonności produkcji). Rozbudowa 
działu umożliwi Emitentowi samodzielne wykonywanie wielu prac, które obecnie realizowane są 
w ograniczonym zakresie lub zlecane na zewnątrz. W tym celu Emitent zamierza nabyć szereg 
środków trwałych i wartości niematerialnych m.in. sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem. Szacowana wartość inwestycji to 1,05 mln PLN, z czego 0,53 mln PLN będzie 
pochodziło z emisji Akcji Serii E, a pozostała część z dotacji przyznanej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, schemat 1.1.C., 
szerzej opisanej w Rozdziale 7. Prospektu. 

Zwiększenie kapitału obrotowego 

Istotnym elementem niezbędnym do wykorzystania potencjału rynku rolno-spożywczego i zwiększenia 
skali prowadzonej działalności jest pozyskanie odpowiednich środków, które można przeznaczyć na 
sfinansowanie zwiększonych obrotów, w tym zwiększonych zakupów materiałowych i zapłaty 
podwykonawcom. Na ten cel Emitent planuje przeznaczyć 3,0 mln PLN, z czego 2,6 mln PLN będzie 
pochodziło z emisji Akcji Serii E, a pozostała część ze środków własnych. 

Inwestycje planowane na lata 2013-2014 oraz źródła ich finansowania 

Opis 
Przewidywany 

poziom 
wydatków 
(tys. PLN) 

Środki pozyskane 
z emisji Akcji  

Serii E  
(tys. PLN) 

Przyznane 
dotacje  

(tys. PLN) 
Środki  
własne 

Wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą 2.000 1.000 - 1.000 

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego 26.364 12.800 13.564 - 

Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych 12.000 6.000 6.000 - 
Zakup maszyn i urządzeń 7.000 3.500 3.500 - 
Projekt energooszczędnej suszarni zbożowej 
z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem 
odpylania 

7.364 3.300 4.064 - 

System informatyczny 1.950 1.092 858 - 
Rozbudowa działu badań i rozwoju 1.050 532 518 - 

Zwiększenie kapitału obrotowego 3.000 2.576 - 424 

Razem 34.364 18.000 14.940 1.424 

Źródło: Emitent 
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ROZDZIAŁ 9. CELE EMISJI 
Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej nie jest znana Cena Emisyjna Akcji Serii E, nie można 
precyzyjnie określić wielkości wpływów z Oferty. Emitent szacuje, że środki netto pozyskane w wyniku 
emisji Akcji Serii E wyniosą około 18 mln PLN i zostaną w całości przeznaczone na realizację, 
bezpośrednio przez Emitenta,  założonego programu inwestycyjnego na lata 2013-2014 o łącznej 
wartości około 34,4 mln PLN, przedstawionego w Rozdziale 8. Prospektu. 

Szacunkowe wykorzystanie środków z emisji Akcji Serii E 

Wyszczególnienie Środki pozyskane z emisji Akcji 
Serii E (tys. PLN) 

Wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą 1.000 

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego 12.800 

Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych 6.000 

Zakup maszyn i urządzeń 3.500 
Projekt energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła 
i zintegrowanym systemem odpylania 3.300 

System informatyczny 1.092 

Rozbudowa działu badań i rozwoju 532 

Zwiększenie kapitału obrotowego 2.576 

Razem wydatki inwestycyjne 18.000 
Źródło: Emitent 

Podane w powyższej tabeli kwoty finansowania poszczególnych celów inwestycyjnych są przybliżone, 
a ich ostateczna wielkość będzie zależała od faktycznych kosztów ich realizacji oraz pozyskanych 
środków. Emitent zastrzega również, że harmonogram realizacji programu inwestycyjnego może 
spowodować konieczność przesunięcia wskazanych wstępnie kwot pozyskanych z emisji Akcji Serii E 
pomiędzy różnymi celami. 

Wyszczególnione powyżej cele emisji zostały przedstawione według kolejności realizacji. Emitent 
zakłada przy tym, że cele inwestycyjne będą w pierwszej kolejności finansowane ze środków 
pochodzących z emisji Akcji Serii E oraz ze środków własnych lub dotacji. Za każdym razem, na 
podstawie przeprowadzonej dogłębnej analizy i oceny, Emitent będzie podejmował decyzję o wyborze 
najbardziej efektywnego w danym momencie źródła finansowania.  

W przypadku pozyskania przez Emitenta środków netto z emisji Akcji Serii E w kwocie 
przekraczającej zakładaną, Emitent przeznaczy je na sfinansowanie wzmocnienia sieci sprzedaży 
oraz działu marketingu. Do czasu wydatkowania środków pozyskanych z emisji Akcji Serii E na cele 
opisane powyżej inne niż kapitał obrotowy Emitent zastrzega sobie prawo wykorzystania ich części na 
zwiększenie kapitału obrotowego. Środki te będą trzymane na rachunku bankowym Emitenta w formie 
krótkoterminowych lokat lub innych bezpiecznych instrumentów rynku kapitałowego lub pieniężnego 
(obligacje, bony skarbowe). 

W razie gdyby wpływy z emisji Akcji Serii E okazały się mniejsze niż planowane lub niewystarczające 
do realizacji wskazanych celów, Emitent może dodatkowo korzystać z finansowania dłużnego (kredyty 
bankowe, leasing lub emisja dłużnych instrumentów finansowych). 

W przypadku gdyby realizacja zamierzonych celów okazała się z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa, 
a w szczególności nieefektywna, Emitent zastrzega możliwość zmiany szczegółowych celów emisji 
w drodze wyboru najbardziej efektywnych projektów inwestycyjnych. Niemniej jednak projekty te 
służyć będą realizacji zamierzonych kierunków rozwoju określonych w punkcie 8.2 Prospektu. 
Informacja o ewentualnej zmianie celów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości 
niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie w formie Aneksu do Prospektu, jeżeli ten fakt będzie 
miał miejsce przed dopuszczeniem papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym albo w formie raportu bieżącego, jeżeli ten fakt będzie miał miejsce po tej dacie. 
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ROZDZIAŁ 10. WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 

Poniższe dane finansowe zostały przedstawione w oparciu o zaudytowane jednostkowe sprawozdania 
finansowe za lata 2009-2011 oraz o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 r. 

Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w październiku 2012 r. w drodze aportu w postaci udziałów 
w kapitale zakładowym Feer-Pol sp. z o.o. W wyniku tej operacji Emitent stał się podmiotem 
dominującym wobec dwóch spółek zależnych: Feer-Pol sp. z o.o. i Pol-Silos sp. z o.o. (pośrednio 
poprzez Feer-Pol sp. z o.o.). Spółki zależne Emitenta nie prowadzą działalności operacyjnej, 
w związku z powyższym zasadnicza różnica między danymi skonsolidowanymi a danymi 
jednostkowymi za 2012 r. polega na ujawnieniu w wartościach niematerialnych wartości znaku 
towarowego będącego w posiadaniu jednostki zależnej. 

Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. PLN) 

  2012 2011 2010 2009

Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 55.563 51.219 34.931 27.568
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 55.024 50.543 34.713 27.562

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 539 676 218 6

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 43.019 44.689 27.969 17.048

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 42.434 44.058 27.806 17.042

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 585 630 163 6

Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży 3.467 2.438 1.796 2.304
Zysk (strata) ze sprzedaży  9.076 4.092 5.166 8.216
Pozostałe przychody operacyjne 373 387 1.220 232

Pozostałe koszty operacyjne  203 413 821 604

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 9.247 4.067 5.566 7.843
EBITDA 11.833 6.530 7.554 8.141
Przychody finansowe 91 23 27 102

Koszty finansowe 914 1.009 1.059 212

Zysk z działalności gospodarczej 8.424 3.081 4.534 7.733
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zysk brutto 8.423 3.081 4.534 7.733
Podatek dochodowy 304 -8 485 1.528

Zysk netto 8.120 3.089 4.049 6.205

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

  2012 2011 2010 2009

Aktywa trwałe 53.967 32.818 34.493 35.376
Wartości niematerialne i prawne 21.435 29 42 34
Rzeczowe aktywa trwałe 32.521 32.778 34.448 35.313
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3 3 3 3
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 7 0 26
Aktywa obrotowe 33.772 17.132 20.815 11.386
Zapasy 15.206 11.734 9.406 5.630
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 10.313 4.202 7.237 4.397
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 2.007 504 0 0
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 276 166 5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 602 80 570 96
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5.645 337 3.436 1.258

Aktywa razem 87.740 49.950 55.308 46.762

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 
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  2012 2011 2010 2009

Kapitał własny 60.487 31.357 28.268 24.219
Kapitał podsatwowy 25.683 4.673 4.673 4.673
Pozostałe kapitały 28.595 25.443 20.332 12.653

Zysk/strata z lat ubiegłych -1.911 -1.848 -785 688

Zysk netto 8.120 3.089 4.049 6.205

Zobowiązania 27.253 18.593 27.040 22.543
Zobowiązania długoterminowe 11.908 13.283 14.983 15.459

Zobowiązania krótkoterminowe 15.345 5.309 12.057 7.083

Pasywa razem 87.740 49.950 55.308 46.762

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

  2012 2011 2010 2009

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10.100 21 5.808 10.405

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2.310 -659 -1.135 -20.703

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2.480 -2.461 -2.494 11.169

Przepływy pieniężne netto 5.309 -3.009 2.179 871

Środki pieniężne na początek okresu 337 3.436 1.258 386

Środki pieniężne na koniec okresu 5.645 337 3.436 1.258

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 
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ROZDZIAŁ 11. ANALIZA SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Poniższe dane finansowe zostały przedstawione w oparciu o zaudytowane jednostkowe sprawozdania 
finansowe za lata 2009-2011 oraz o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 
2012 r. 

Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w październiku 2012 r. w drodze aportu w postaci udziałów 
w kapitale zakładowym Feer-Pol sp. z o.o. W wyniku tej operacji Emitent stał się podmiotem 
dominującym wobec dwóch spółek zależnych: Feer-Pol sp. z o.o. i Pol-Silos sp. z o.o. (pośrednio 
poprzez Feer-Pol sp. z o.o.). Spółki zależne Emitenta nie prowadzą działalności operacyjnej, 
w związku z powyższym zasadnicza różnica między danymi skonsolidowanymi a danymi 
jednostkowymi za 2012 r. polega na ujawnieniu w wartościach niematerialnych wartości znaku 
towarowego będącego w posiadaniu jednostki zależnej. 

11.1.  Wstęp 

Działalność Emitenta koncentruje się na dostarczaniu (produkcji i montażu) kompleksowych 
rozwiązań służących magazynowaniu i suszeniu produktów roślinnych. Początkowo Emitent oferował 
klientom elewatory zbożowe zbudowane z półproduktów dostarczanych przez podwykonawców. Wraz 
ze wzrostem liczby zamówień oraz w celu obniżenia kosztów działalności i uniezależnienia się od 
dostawców Emitent w 2005 r. rozpoczął własną produkcję w nowo otwartym zakładzie w Chojnowie. 
Z uwagi na rosnącą skalę działalności oraz w celu zaoferowania szerszego portfela wysokiej jakości 
produktów Emitent w 2010 r. uruchomił nowoczesny zakład produkcyjny wraz z pełną infrastrukturą.  

Ponadto w 2011 r. Emitent podjął strategiczną decyzję o zmianie głównych kierunków sprzedaży 
i skupieniu się na: (i) rynku krajowym, który obecnie stanowi jego główny rynek zbytu (do 2010 r. 
głównym rynkiem zbytu dla Emitenta była Białoruś), oraz (ii) perspektywicznych rynkach eksportowych, 
jak np. Ukraina, Rumunia, Niemcy i Francja. 

Zmiana modelu biznesowego oraz wejście na nowe rynki pozwoliły Emitentowi na zwiększenie 
przychodów ze sprzedaży rok do roku w okresie 2009-2011. Niemniej jednak zastosowanie 
agresywnej polityki cenowej w celu zdobycia nowych rynków oraz dywersyfikacji odbiorców wraz ze 
wzrostem cen surowców wykorzystywanych do produkcji w tym okresie negatywnie wpłynęło na 
realizowane marże. Jednakże w 2012 r., dzięki podwyżce cen oferowanych produktów przy 
jednoczesnym spadku cen stali, Emitent odnotował znaczącą poprawę rentowności.  

Na sytuację finansową Emitenta wpływają liczne czynniki, w tym w szczególności: (i) warunki 
makroekonomiczne w Polsce i krajach eksportowych Emitenta, aktywność inwestycyjna w rolnictwie 
oraz sektorze przetwórstwa spożywczego, która kreuje popyt na produkty Emitenta oraz ich ceny, jak 
również (ii) ceny materiałów, w tym przede wszystkim stali. W Rozdziale 2. Prospektu Emitent wskazał 
zarówno czynniki ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, jak i czynniki ryzyka związane 
z działalnością prowadzoną przez Grupę Kapitałową. 

11.2.  Analiza przychodów ze sprzedaży i rentowności pod kątem czynników mających 
znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta w analizowanym okresie 

Przychody ze sprzedaży za okres 2009-2012 (tys. PLN) 

  2012 2011 2010 2009 

Przychody ze sprzedaży 55.563 51.219 34.931 27.568 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 55.024 50.543 34.713 27.562 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 539 676 218 6 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Zdecydowana większość przychodów Emitenta pochodzi ze sprzedaży kompleksowych obiektów 
magazynowo-suszarniczych (elewatorów) oraz ich komponentów (suszarń, silosów i przenośników) 
i jest klasyfikowana jako przychody ze sprzedaży produktów. W pozycji tej zagregowane zostały 
również przychody uzyskiwane w związku z wykonywaniem prac fundamentowych (realizowanych 
przez podwykonawców Emitenta), wymaganych na etapie przygotowania lokalizacji do montażu 
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elewatora u klienta oraz przychody z tytułu usług serwisowych. W 2012 r. przychody z tytułu usług 
wyniosły 8.070 tys. PLN. Szczegółowy podział przychodów Emitenta w podziale na kategorie 
produktowe znajduje się w Rozdziale 16. Prospektu. 

Emitent uzyskuje również przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów, które obejmują głównie 
wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w procesie produkcji elewatorów. W pozycji tej niewielki 
udział stanowią także części używane przy produkcji elewatorów (takie jak np. silniki), które Emitent 
czasami odsprzedaje klientom jako części zamienne. 

Działalność Emitenta charakteryzuje się sezonowością. Z danych Emitenta wynika, że kluczowym 
okresem pod względem realizowanej sprzedaży są miesiące od marca do października. Z kolei 
podczas okresu zimowego Emitent koncentruje się na wytwarzaniu półproduktów do konstrukcji 
elewatorów, pozyskuje nowych klientów oraz prowadzi negocjacje umów z potencjalnymi klientami. 
Powyższe umożliwia Spółce realizację projektów w sezonie wiosenno-letnim w sposób efektywny pod 
względem czasowym i kosztowym (dostęp do niezbędnych podzespołów o wysokiej jakości po 
konkurencyjnym koszcie wytworzenia).  

Wybrane dane finansowe i wskaźniki Emitenta za okres 2009-2012 (tys. PLN)  

 2012 2011 2010 2009 

Przychody ze sprzedaży 55.563 51.219 34.931 27.568 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12.544 6.530 6.962 10.519 
Rentowność brutto na sprzedaży* 22,6% 12,7% 19,9% 38,2% 
EBITDA* 11.833 6.530 7.554 8.141 
Rentowność EBITDA* 21,3% 12,7% 21,6% 29,5% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 9.247 4.067 5.566 7.843 
Rentowność na działalności operacyjnej* 16,6% 7,9% 16,2% 28,5% 
Zysk (strata) brutto 8.424 3.081 4.534 7.733 
Rentowność sprzedaży brutto* 15,2% 6,0% 13,0% 28,1% 
Zysk (strata) netto 8.120 3.089 4.049 6.205 
Rentowność sprzedaży netto* 14,6% 6,0% 11,6% 22,5% 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r.;.* Emitent 

Między 2009 r. a 2012 r. Emitent odnotował ponaddwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży 
(101,5%, średnioroczny wzrost o 26,3%). Głównym czynnikiem, który miał wpływ na tak wysoką 
dynamikę, było uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego w styczniu 2010 r., który pozwolił na 
zaoferowanie szerszego asortymentu produktów, zaś jego moce produkcyjne pozwoliły na 
zaspokojenie potrzeb większej liczby klientów. Do wzrostu przychodów Emitenta przyczyniło się 
również rosnące zapotrzebowanie na elewatory na rynku polskim wsparte programami 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla rolnictwa oraz coraz większa rozpoznawalność 
marki Emitenta. Stopniowo powiększono liczbę handlowców, co pozwoliło na większe pokrycie 
geograficzne rynku krajowego. Rezultatem tych działań był wzrost zamówień i tym samym 
przychodów ze sprzedaży. Ponadto w 2011 r. Emitent zrealizował duży kontrakt obejmujący budowę 
jednej z największych wykonanych do tej pory na obszarze Polski inwestycji pod względem 
powierzchni magazynowej – elewator dla firmy Młynpol Sp.j. o łącznej pojemności blisko 75 tys. ton 
(27,8% przychodów ze sprzedaży w 2011 r.). Wzrost przychodów w 2012 r. wynikał z realizowanej 
z sukcesem strategii biznesowej polegającej na aktywnej penetracji rynku krajowego przy 
jednoczesnym utrzymaniu aktywności na rynkach zagranicznych. 

Kluczowym poziomem rentowności z punktu widzenia oceny efektywności prowadzonej przez 
Emitenta działalności jest marża na poziomie zysku EBITDA (zysku z działalności operacyjnej 
powiększonego o amortyzację). Wynika to w szczególności z przeprowadzonej zmiany modelu 
biznesowego Spółki pomiędzy 2009 a 2012 r., w tym znaczącej rozbudowy własnych zdolności 
wytwórczych oraz magazynowych i w konsekwencji znacznego wzrostu kosztu amortyzacji z 298 tys. 
PLN w 2009 r. do prawie 2,6 mln PLN w 2012 r. oraz wzrost kosztów finansowych z 31 tys. PLN 
w 2009 roku do 0,9 mln w 2012 r. 
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W analizowanym okresie marża EBITDA spadła z 29,5% w 2009 r. do poziomu 12,7% w 2011 r., by 
osiągnąć poziom 21,3% w 2012 r. Do głównych czynników mających wpływ na spadek marżowości 
EBITDA w tym okresie należały: 

• Zmiana struktury produktowej sprzedaży. Do 2009 r. przychody realizowane przez Emitenta 
były generowane przede wszystkim ze sprzedaży elewatorów na Białorusi – w ramach ich 
realizacji prace fundamentowe były wykonywane przez tamtejsze firmy zewnętrzne. Na rynku 
polskim natomiast Emitent oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązanie i korzysta z usług 
podwykonawców robót fundamentowych, na których generowana marża jest niższa niż na 
produkcji elewatorów, co przekłada się na niższą marżę całkowitą. 

• Agresywna polityka cenowa związana z procesem dywersyfikacji odbiorców. Do 2009 r. 
Emitent współpracował z jednym głównym odbiorcą – spółką Contractus Sp. z o.o., która 
dystrybuowała produkty Emitenta na rynek białoruski (80,9% łącznych przychodów ze 
sprzedaży w 2009 r.). W 2010 r., wraz z pogorszeniem sytuacji na Białorusi, nastąpiła zmiana 
struktury geograficznej sprzedaży Emitenta. Zintensyfikowano sprzedaż na rynek polski, 
ukraiński i litewski, a udział Białorusi zmalał do 54,3% łącznych przychodów ze sprzedaży 
w 2011 r. Wejście na nowe rynki było związane z oferowaniem często  niezwykle korzystnych 
warunków cenowych klientom, co negatywnie wpłynęło na marże. Takie działania pozwoliły na 
zdobycie niezbędnych referencji, a także skokowy wzrost rozpoznawalności Emitenta na rynku 
polskim, a w konsekwencji znaczącą poprawę jego pozycji konkurencyjnej. Chcąc zaznaczyć 
swoją pozycję na rynku polskim, w 2011 r. Emitent podpisał duży kontrakt na konstrukcję 
elewatorów, którego warunki cenowe były niezwykle niekorzystne z punktu widzenia 
marżowości projektu. Realizacja kontraktu trwała wiele miesięcy, a zrealizowana marża 
dodatkowo została obniżona przez rosnące ceny surowców. Realizacja projektu była etapem 
budowy siły marki Emitenta na rynku krajowym i w znaczący sposób podniosła jej 
rozpoznawalność oraz wiarygodność Spółki jako podmiotu będącego w stanie realizować 
najbardziej wymagające przedsięwzięcia, jednak negatywnie wpłynęła na marżowość. 

• Wzrost cen surowców. Kontrakty na lata 2011 i 2010 były negocjowane przez Emitenta 
odpowiednio w latach 2010 i 2009. Okres ten charakteryzował się rosnącymi cenami stali, 
podczas gdy warunki cenowe w umowach podpisywanych przez Emitenta konstruowane są 
w oparciu o ustaloną, stałą cenę. Skala działalności Emitenta nie pozwala mu na efektywny 
hedging, tak więc aby ograniczyć ryzyko utraty marży spowodowane wzrostem cen stali, 
Emitent: (i) stara się utrzymywać zapas standardowych komponentów elewatora, które 
produkuje na magazyn w miesiącach zimowych, oraz (ii) podpisuje umowy na konstrukcje, które 
jest w stanie zrealizować w relatywnie krótkim czasie. Dodatkowo część środków z emisji, 
Emitent planuje przeznaczyć na rozbudowę magazynu, co pozwoli na składowanie zapasu stali 
zakupionej przez Emitenta pod zawarte kontrakty.  

W 2012 r. Emitent odnotował istotną poprawę marżowości w porównaniu z analogicznym okresem 
2011 r. W 2012 r. marża EBITDA osiągnęła poziom prawie dwukrotnie wyższy niż w analogicznym 
okresie 2011 r. i zbliżyła się do poziomów rentowności osiąganych przez Spółkę w latach poprzednich 
(przed 2011 r.), co było spowodowane zarówno zmianą struktury klientów, podwyżką cen produktów 
dla odbiorców (średnio o 15%), poprawą efektywności produkcji oraz stabilizacją cen stali w okresie 
od listopada 2011 r. do końca 2012 r.  

Wykorzystywanie finansowania dłużnego w strukturze kapitałowej Emitenta sprawia, że pomiędzy 
poziomem marży EBIT a zysku brutto występują różnice spowodowane odsetkami z tytułu kredytu 
inwestycyjnego i obrotowego. W analizowanym okresie 2009-2012 poziom długu sukcesywnie malał, 
co było związane z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości około 1,5 mln PLN rocznie i brakiem 
zaciągania nowych znaczących zobowiązań kredytowych. Zadłużenie finansowe Emitenta wyniosło 
12,3 mln PLN, 13,4 mln PLN, 14,8 mln PLN i 16,3 mln PLN, a koszty finansowe 0,9 mln PLN, 0,9 mln 
PLN, 1,0 mln PLN i 31 tys. PLN odpowiednio w 2012 r, 2011 r., 2010 r. i 2009 r.   

Na różnicę pomiędzy poziomem zrealizowanej marży netto a marżą brutto wpływ miał w głównej 
mierze poziom zapłaconych podatków. Efektywna stopa podatkowa Spółki spadła z 20% w 2009 r. do 
3,6% w 2012 r., co wynikało ze zwolnień podatkowych związanych z uruchomieniem produkcji 
w LSSE.  
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11.3.  Dynamika i struktura kosztów działalności operacyjnej 

Koszty działalności Emitenta w ujęciu kalkulacyjnym za lata 2009-2012 (tys. PLN) 

  2012 2011 2010 2009 

Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów: 46.486 47.126 29.765 19.352 
Koszty sprzedanych produktów i usług 42.434 44.058 27.806 17.042 
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 585 630 163 6 

Koszty ogólnego zarządu 3.467 2.438 1.796 2.304 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Wraz ze wzrostem sprzedaży Emitent odnotowywał systematyczny wzrost kosztów sprzedanych 
produktów. Na koszty sprzedanych produktów Emitenta składają się koszty wytworzenia wyrobów, 
których poziom zależy w głównej mierze od cen stali. Zakup blachy stalowej jest głównym kosztem 
ponoszonym przez Emitenta, mającym znaczny wpływ na marżowość uzyskiwaną na jego 
produktach. Wg szacunków Emitenta średnia cena zakupionej przez niego blachy wynosiła 
3.190 PLN, 3.353 PLN, 3.176 PLN i 2.550 PLN za tonę odpowiednio w 2012 r., 2011 r., 2010 r. 
i 2009 r. Ponadto koszty te rosły wraz ze wzrostem skali działalności, a szczegółowa analiza przyczyn 
ich zmienności opisana została w punkcie 11.2 Prospektu. 

Do kosztów ogólnego zarządu Emitenta zaliczają się koszty związane z pozaprodukcyjnymi pionami 
Spółki oraz kosztami biura Zarządu Spółki, a ich wzrost wartościowy był związany ze zwiększaniem 
się skali działalności Emitenta i co za tym idzie, rozbudową jego struktur, w szczególności zasobów 
wewnętrznych w obszarach: Pionu Sprzedaży i Pionu Konstrukcyjno-Projektowego. Dodatkowo 
w analizowanych latach w kosztach ogólnego zarządu ujęte zostały koszty sprzedaży Emitenta 
składające się z kosztów generowanych przez Pion Handlowy. W okresie  od października 2012 r., 
kiedy w strukturach Emitenta wyodrębniony został Pion Handlowy, do końca 2012 r. koszty sprzedaży 
wyniosły 237 tys. PLN. Spadek kosztów ogólnego zarządu w 2010 r. wynikał z odmiennej alokacji tych 
kosztów w tym roku w porównaniu z pozostałymi latami, spowodowanej uruchamianiem w tym czasie 
nowego zakładu, co spowodowało, że część z nich została alokowana do kosztów sprzedanych 
produktów. 

Udział kosztów ogólnego zarządu w stosunku do rosnących przychodów odnotował spadek z 8,4% 
w 2009 r. do 6,2% w  2012 r., co świadczy o tym, że koszty ogólnego zarządu rosły wolniej niż 
przychody ze sprzedaży. Wzrost kosztów ogólnego zarządu o 42,2% w 2012 r. w porównaniu 
z 2011 r. wynikał z przygotowania Emitenta do statusu spółki publicznej (głównie wzrost usług obcych, 
materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń).  

Koszty działalności Emitenta w układzie rodzajowym za lata 2009-2012 (tys. PLN) 

  2012 2011 2010 2009 
Koszty razem 46.487 47.126 29.764 19.353 
Amortyzacja  2.587 2.463 1.989 298 
Materiały i energia 26.288 29.986 20.821 13.750 
Usługi obce 10.508 9.516 3.870 2.246 
Podatki i opłaty 131 82 107 70 
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 8.194 7.808 6.094 5.031 
Pozostałe koszty rodzajowe 700 408 441 381 
Wartość sprzedanych produktów i materiałów 585 630 163 6 
Zmiana stanu produktów -2.506 -3.767 -3.721 -2.429 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby     

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Głównym kosztem ponoszonym przez Emitenta jest koszt zakupu stali do produkcji elewatorów i ich 
komponentów, który w 2012 r. wyniósł 13,7 mln PLN i stanowił około 51,9% kosztów materiałów 
i energii. Koszty zużycia materiałów i energii stanowiły około 54,3%, 59,6%, 62,5%, 63,1% łącznych 
kosztów działalności Emitenta odpowiednio w 2012 r., 2011 r., 2010 r. i 2009 r. 
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Znaczącą kategorią kosztów ponoszonych przez Emitenta są także koszty wynagrodzeń i związanych 
z nimi świadczeń pracowniczych. Pomimo wzrostu skali działalności i w konsekwencji także liczby 
pracowników (średni stan zatrudnienia w 2012 r. wyniósł 162, w porównaniu ze 134 w 2009 r.), udział 
łącznych kosztów pracowniczych w strukturze kosztów zmalał z 23,1% do 16,9%. 

Kolejną istotną kategorią kosztów Emitenta są koszty usług obcych, w których ujmowane są głównie 
usługi budowlane (fundamentowe) wykonywane przez podwykonawców przy instalacji elewatora 
u klienta, jak również usługi grup montażowych oraz mniejsze usługi w biurze zarządu. 

W analizowanym okresie Emitent odnotował znaczący wzrost amortyzacji spowodowany uruchomieniem 
w styczniu 2010 r. nowego nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Chojnowie. 

Pozostałe grupy kosztów stanowią niewielki odsetek w strukturze kosztów Emitenta. 

W 2012 r. Emitent odnotował spadek głównie kosztów materiałów i energii w porównaniu 
z analogicznym okresem 2011 r., co wynikało głównie ze spadku cen stali oraz stopniowo 
zmniejszanej materiałochłonności sprzedawanych produktów.  

11.4.  Analiza aktywów i kapitałów własnych 

Struktura aktywów Emitenta za lata 2009- 2012 (tys. PLN) 

  2012 2011 2010 2009 

Aktywa trwałe 53.967 32.818 34.493 35.376 
Wartości niematerialne 21.435 29 42 34 
Rzeczowe aktywa trwałe 32.521 32.778 34.448 35.313 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3 3 3 3 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 7 0 26 
Aktywa obrotowe 33.772 17.132 20.815 11.386 
Zapasy 15.206 11.734 9.406 5.630 
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 2.007 504 0 0 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 10.313 4.202 7.237 4.397 
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 276 166 5 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 602 80 570 96 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5.645 337 3.436 1.258 

Aktywa razem 87.740 49.950 55.308 46.762 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Na koniec 2012 r. główną pozycję w strukturze aktywów trwałych Emitenta zajmują rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne, które stanowiły odpowiednio 60,3% i 39,7% aktywów trwałych.  

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się w szczególności budynki i budowle oraz maszyny 
i urządzenia, które w dużej mierze odzwierciedlają realizację inwestycji przeprowadzonych przez 
Spółkę w latach 2008-2009, związanych z uruchomieniem zakładu produkcyjnego wraz 
z infrastrukturą w styczniu 2010 r. (opisanymi w Rozdziale 8. Prospektu). 

Emitent w latach 2009-2011 utrzymywał niewielki stan wartości niematerialnych, na które składały się 
przede wszystkim licencje oraz oprogramowanie komputerowe. Wzrost salda w 2012 r. jest wynikiem 
utworzenia Grupy Kapitałowej w drodze aportu udziałów w jednostce zależnej, która jest w posiadaniu 
znaku towarowego „Feerum” (wartość bilansowa na koniec 2012 r. wynosiła 20,8 mln PLN). W 2012 r., 
miały miejsce również prace rozwojowe (na koniec 2012 r, będące w toku), na które nakłady wyniosły 
602 tys. PLN.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które pojawiły się w latach 2009, 2011 i 2012, 
wiążą się z różnicami przejściowymi z tytułu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych. 

Aktywa obrotowe Emitenta składają się w przeważającej mierze z zapasów oraz należności z tytułu 
dostaw i usług.  
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Wzrost salda zapasów w analizowanym okresie odzwierciedlał wzrost skali działalności Emitenta. 
Dodatkowo salda zapasów na dzień bilansowy są dużo wyższe niż średnie saldo zapasów w roku ze 
względu na sezonowość biznesu Emitenta – produkcja wyrobów gotowych i półproduktów realizowana 
w miesiącach zimowych trafia do magazynu, tak aby od miesięcy wiosennych Emitent był w stanie 
efektywnie realizować zamówienia klientów.  

Należności z tytułu dostaw i usług stanowią drugą najistotniejszą kategorię aktywów obrotowych. Ich 
wzrost w 2010 r. spowodowany był zafakturowaniem w grudniu 2010 r. sprzedaży na rzecz podmiotu 
powiązanego – Contractus Sp. z o.o., wynikającej z rozliczenia kontraktów białoruskich. Do spadku 
należności w 2011 r. przyczyniło się rozliczenie transakcji z Contractus Sp. z o.o., jak również 
wprowadzenie zaliczek w wysokości 20-50% wartości kontraktu na poczet realizacji projektów. Wzrost 
salda należności na koniec 2012 r. wynikał z przypadającego na grudzień rozliczenia pięciu istotnych 
kontraktów na łączną kwotę około 3,4 mln PLN, wydłużenia terminów płatności odbiorcom na łączną 
kwotę około 4,0 mln PLN oraz korzystnych warunków pogodowych, które pozwoliły Emitentowi na 
realizację kontraktów nawet w czwartym kwartale, czemu towarzyszy również zwiększone saldo 
zapasów, tj. głównie wyrobów gotowych i produkcji w toku. 

Na koniec 2012 r. należności przeterminowane wynosiły 4,3 mln PLN, co stanowiło 45% należności 
handlowych ogółem. Wg stanu na koniec 2012 r. większość należności przeterminowanych mieściła 
się w przedziale od 1 do 6 miesięcy, a należności przeterminowane powyżej roku nie występowały. 

Struktura pasywów Emitenta za lata 2009-2012 (tys. PLN)  

  2012 2011 2010 2009 

Kapitał własny 60.487  31.357 28.268 24.219 
Zobowiązania 27.253  18.593 27.040 22.543 
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 11.908  13.283 14.983 15.459 

Zobowiązania finansowe 10.506 11.718 13.200 14.800 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 15.345  5.309 12.057 7.083 

Zobowiązania finansowe 1.803 1.686 1.600 1.485 
Zobowiązania handlowe 5.808 2.260 5.003 3.499 

Pasywa razem 87.740  49.950 55.308 46.762 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Emitent w analizowanym okresie finansował się głównie kapitałem własnym, a na zmianę jego 
poziomu wpływał przede wszystkim wygenerowany i zatrzymany zysk netto. Wzrost wartości kapitału 
własnego w 2012 r. wynikał z podniesienia kapitału w związku z aportem udziałów w spółce Feer-Pol. 
Ponadto Spółka finansowała się: (i) kredytem inwestycyjnym, który stanowił główny składnik 
zobowiązań długoterminowych, oraz (ii) zobowiązaniami krótkoterminowymi, których przeważająca 
część to zobowiązania handlowe wobec dostawców oraz otrzymane zaliczki.  

Zobowiązania finansowe Emitenta powstały w głównej mierze z powodu zaciągnięcia kredytu 
inwestycyjnego na budowę zakładu produkcyjnego. W 2009 r. wpływy z tytułu kredytu wyniosły 
11,2 mln PLN. W kolejnych latach Spółka nie zaciągała nowego zadłużenia, z wyjątkiem niskiego 
kredytu obrotowego oraz leasingu finansowego w 2011 r. i 2012 r. (saldo leasingu na koniec 2012 r. to 
388 tys. PLN), natomiast raty kapitałowe istniejącego zadłużenia wyniosły około 1,5 mln PLN rocznie 
w latach 2010-2012. 

Wyższy poziom zobowiązań handlowych w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. spowodowany był 
zwiększonym zakupem blachy i elementów elektrycznych po korzystniejszych cenach oraz 
wydłużeniem okresów płatności przez dostawców do 60 dni. Spadek zobowiązań handlowych 
w 2011 r. wynikał ze zmniejszonej aktywności biznesowej w tym okresie, czemu towarzyszył również 
spadek należności z tytułu dostaw i usług. 

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych między 2012 r. a 2011 r. wynikał głównie z przedpłat i zaliczek 
otrzymanych na dostawy, które na koniec 2012 r. wyniosły około 6,2 mln PLN, podczas gdy na koniec 
2011 r. jedynie około 0,4 mln PLN, jak również ze zwiększonego zakupu blachy, materiałów i usług, za 
które termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2013 r. 
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11.5.  Analiza zadłużenia 

Wskaźniki zadłużenia Emitenta za okres 2009-2012 r. 

  2012 2011 2010 2009 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,31 0,37 0,49 0,48 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 1,12 0,96 0,82 0,68 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,45 0,59 0,96 0,93 
Wskaźnik pokrycia kapitałów własnych zadłużeniem 
oprocentowanym 0,20 0,43 0,52 0,67 

zadłużenie finansowe/EBITDA 1,04 2,05 1,96 2,00 

Analiza zadłużenia została przeprowadzona w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
– wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem, 
– wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: kapitał własny / aktywa trwałe, 
– wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / kapitał własny, 
– wskaźnik pokrycia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym: zobowiązania finansowe / kapitał własny, 
– wskaźnik zadłużenie finansowe/EBITDA: zobowiązania finansowe / (zysk operacyjny + amortyzacja) 
Źródło: Emitent 

Emitent w analizowanym okresie korzystał z finansowania dłużnego związanego z kredytem 
inwestycyjnym na budowę zakładu produkcyjnego. Poziom pozostałych zobowiązań wynikał głównie 
z salda zobowiązań o charakterze handlowym na koniec poszczególnych okresów oraz otrzymanych 
zaliczek. 

Saldo zobowiązań finansowych Emitenta spadło z 16,3 mln PLN w 2009 r. do 12,3 mln PLN na koniec 
2012 r. w wyniku spłat kredytu inwestycyjnego w wysokości około 1,5 mln PLN rocznie. W okresie tym 
Emitent nie zwiększał zobowiązań finansowych z wyjątkiem umowy leasingu finansowego w 2011 r. 
i 2012 r., którego saldo na koniec 2012 r. wyniosło 388 tys. PLN.   

W analizowanym okresie wskaźniki zadłużenia utrzymywane były na bezpiecznym poziomie. 
W żadnym z analizowanych okresów zobowiązania finansowe Emitenta nie przekroczyły 2,05-krotności 
generowanego zysku na poziomie EBITDA w danym okresie (zadłużenie finansowe/EBITDA). 

11.6.  Analiza płynności finansowej 
Wskaźniki płynności Emitenta za okres 2009-2012 r. 

  2012 2011 2010 2009 

Płynność bieżąca 2,2 3,2 1,7 1,6 

Płynność szybka 1,2 1,0 0,9 0,8 

Analiza płynności została przeprowadzona w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
– płynność bieżąca: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe, 
– płynność szybka: (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne ) / zobowiązania 

krótkoterminowe, 
Źródło: Emitent 

Emitent w analizowanym okresie odnotowywał relatywnie wysoki poziom płynności finansowej. 
Wskaźniki płynności bieżącej w każdym z analizowanych okresów były wyższe od 1, natomiast 
płynności szybkiej były zbliżone do 1. 
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11.7.  Analiza zarządzania majątkiem obrotowym 

Wskaźniki efektywności zarządzania majątkiem operacyjnym Emitenta 2009-2012 r. 

  2012 2011 2010 2009 

Rotacja zapasów 99,9 83,6 98,3 74,5 
Rotacja należności 62,8 26,8 74,7 43,4 

Rotacja zobowiązań handlowych 49,3 18,5 65,3 74,9 

Analiza zarządzania majątkiem obrotowym została przeprowadzona w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
– rotacja zapasów w dniach: (stan zapasów na koniec okresu / przychody ze sprzedaży w okresie) pomnożony przez liczbę dni 

w okresie, 
– rotacja należności w dniach: (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / przychody ze sprzedaży w okresie) 

pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
– rotacja zobowiązań handlowych w dniach: (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / koszt własny 

sprzedaży w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie.  

Źródło: Emitent 

Emitent w analizowanym okresie wraz ze wzmocnieniem swojej pozycji rynkowej był w stanie 
wprowadzić zaliczki dla odbiorców, co przełożyło się na spadek rotacji należności w okresie od 2009 r. 
do 2011 r.  

Poziom rotacji zobowiązań wynikał głównie z sald zobowiązań na koniec okresów opisanych 
w punkcie 11.4 powyżej. Dodatkowo w 2010 r. wzrost salda zobowiązań wynikał ze zwiększonych 
zakupów materiałów z odroczonym (wydłużonym do 60 dni) terminem płatności. Na wysokie poziomy 
wskaźników rotacji w latach 2009-2010 wpływ miała struktura sprzedaży Emitenta skierowana na 
rynek białoruski (charakteryzujący się dłuższym okresem kredytu kupieckiego w tym czasie), w tym 
przede wszystkim rozliczenia z podmiotem powiązanym Contractus Sp. z o.o. W 2011 r. po 
skoncentrowaniu się na rynku polskim i dywersyfikacji odbiorców wskaźniki rotacji uległy poprawie. 

W 2012 r. wskaźniki rotacji kształtowały się na poziomach wyższych niż w 2011 r. z uwagi na 
zwiększoną aktywność biznesową w miesiącach zimowych spowodowaną realizacją portfela 
zamówień budowanego przez nowo powstały Pion Handlowy oraz dobrymi warunkami pogodowymi, 
co skutkowało wyższymi saldami należności i zobowiązań handlowych na koniec roku (przychody ze 
sprzedaży w październiku i listopadzie 2012 r. były wyższe niż w tych miesiącach w pozostałych 
analizowanych okresach). 

11.8.  Podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych 
Przepływy pieniężne Emitenta za okres 2009-2012 r. (tys. PLN) 

 2012 2011 2010 2009 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10.100 21 5.808 10.405 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2.310 -659 -1.135 -20.703 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2.480 -2.461 -2.494 11.169 

Przepływy pieniężne netto 5.309 -3.100 2.179 871 
Środki pieniężne na koniec okresu 5.645 337 3.436 1.258 

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz zaudytowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Emitenta uległy pogorszeniu w latach 2009- 
-2011. Emitent w tym okresie w znaczącym stopniu zmienił model biznesowy oraz wszedł na nowe 
rynki (zwiększył udział sprzedaży na rynek krajowy przy ograniczeniu na Białoruś), co pozwoliło mu 
istotnie zwiększyć sprzedaż (z 27,6 mln PLN w 2009 r. do 51,2 mln PLN w 2011 r.). Niemiej jednak 
w konsekwencji zastosowania agresywnej polityki cenowej w celu zdobycia nowych rynków oraz 
dywersyfikacji odbiorców przy jednoczesnym wzroście cen surowców wykorzystywanych do produkcji 
(głównie stali) nastąpił spadek realizowanych marż i zysku netto z poziomu 6,2 mln PLN w 2009 r. do 
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3,1 mln PLN w 2011 r. Jednocześnie wraz ze wzrostem skali działalności wzrosło zapotrzebowanie 
Emitenta na kapitał obrotowy, które wyniosło 1,0 mln PLN i 6,4 mln PLN odpowiednio w 2010 r. 
i 2011 r., podczas gdy w 2009 r. zmiany w kapitale obrotowym charakteryzowały się nadwyżką 
4,1 mln PLN (zmiany w stanach zapasów, należności i zobowiązań handlowych zostały opisane 
w pkt. 11.4 niniejszego Rozdziału). W 2012 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
uległy znaczącej poprawie, wracając do poprzednich poziomów dzięki wygenerowanemu zyskowi 
netto (8,1 mln PLN), dzięki podwyżce cen oferowanych produktów przy jednoczesnym spadku cen 
stali oraz niewielkiemu zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy, które wyniosło 1,6 mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Emitenta związane są przede wszystkim z zakupem 
aktywów trwałych w ramach realizowanego programu inwestycyjnego, który w latach 2009-2012 
skoncentrowany był na rozbudowie bazy produkcyjnej: (i) budowie nowego zakładu produkcyjnego 
położonego w LSSE, który został uruchomiony w styczniu 2010 r., oraz (ii) modernizacji istniejącego 
zakładu.  

Główną inwestycją Spółki w analizowanym okresie, rozpoczętą jeszcze w 2008 r., była budowa 
zakładu produkcyjnego o powierzchni 12 tys. m2 wraz z całą infrastrukturą o łącznej powierzchni 
3,5 ha. Wartość inwestycji w nowy obiekt w latach 2008-2009 wyniosła 30,7 mln PLN, z czego 
20,5 mln PLN w 2009 r. Inwestycje w latach 2010-2012 obejmowały głównie inwestycje w maszyny 
i urządzenia, środki transportu oraz oprogramowanie komputerowe.  

Główne inwestycje Emitenta zrealizowane w okresie 2009-2012 zostały szerzej opisane w pkt. 8.1. 
Prospektu. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Na przepływy pieniężne z działalności finansowej w analizowanym okresie miał wpływ zaciągnięty 
w 2009 r. kredyt inwestycyjny na budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego położonego 
w LSSE w kwocie 14,8 mln PLN, a ujemne przepływy z działalności finansowej za lata 2010-2012 
wiążą się z jego obsługą. W analizowanym okresie nie miały miejsca wypłaty dywidendy. 
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ROZDZIAŁ 12. NAJISTOTNIEJSZE TENDENCJE BIEŻĄCEGO ROKU 
OBROTOWEGO 

12.1.  Informacje o tendencjach 

Tendencje w działalności operacyjnej Spółki 

Zdaniem Zarządu Emitenta tendencje zaobserwowane w 2012 r. i opisane w Rozdziale 11. Prospektu 
są kontynuowane również obecnie (od 1 stycznia 2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu). 

Emitent obserwuje dalszy wzrost popytu na elewatory zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach 
zagranicznych, na co mają wpływ przede wszystkim utrzymujące się wysokie ceny zbóż w Europie, 
w tym w Polsce, spowodowane niewystarczającą podażą zbóż w związku ze słabymi plonami 
w Europie Południowej i krajach RUK, jak również inne czynniki opisane w Rozdziale 13 („Otoczenie, 
w którym działa Emitent”). 

Dzięki wzmocnieniu sieci sprzedaży do 10 przedstawicieli handlowych i 2 regionalnych koordynatorów 
sprzedaży na przełomie 2012/2013 i wyodrębnieniu w strukturach Działu Handlowego Emitent 
zintensyfikował działalność sprzedażową, w efekcie istotnie rozbudowując portfel zamówień. 
Zakontraktowane zamówienia na produkty Emitenta z terminem realizacji w 2013 r. na Dzień 
Zatwierdzenia Prospektu wynoszą blisko 62 mln PLN (w tym zamówienia zrealizowane od stycznia 
2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu), podczas gdy w porównywalnym okresie rok wcześniej 
portfel zamówień był bliski zera. Ceny oferowanych produktów nie uległy zmianie w porównaniu 
z cenami realizowanymi w 2012 r. 

Wraz ze wzrostem zamówień również poziom produkcji i realizacji zakontraktowanych projektów jest 
wyższy w pierwszych miesiącach 2013 r. niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. 

Ceny głównych materiałów wykorzystywanych do produkcji, w tym przede wszystkim stali, która 
stanowi główny koszt dla Emitenta, ustabilizowały się na satysfakcjonującym dla Emitenta poziomie. 
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Emitent zakupił 2 tys. ton stali pod obecne kontrakty po 
atrakcyjnej, w opinii Zarządu Emitenta, cenie. Co więcej, w związku z faktem, że Emitent produkuje ze 
stali podobnej do tej, która często używana jest w innych gałęziach przemysłu (np. w przemyśle 
motoryzacyjnym), tak długo, jak rynki głównych odbiorców stali będą pod wpływem ogólnoświatowego 
spowolnienia gospodarczego, należałoby spodziewać się korzystnego kształtowania się cen 
surowców. Pozytywny wpływ na koszty działalności Emitenta mają również konkurencyjne ceny usług 
budowlanych spowodowane zastojem w budownictwie. 

Ponadto Emitent kontynuuje prace mające na celu obniżenie wagi produkowanych komponentów 
dzięki wprowadzeniu blach konstrukcyjnych wysoko wytrzymałych, co spowoduje niższą 
materiałochłonność przy niezmienionych parametrach wytrzymałościowych i może pozwolić na 
obniżenie kosztów własnych sprzedaży.  

Korzystny wpływ na działalność Emitenta mają również spadające ceny paliw, a co za tym idzie, 
niższe koszty sprzedaży oraz koszty ogólne. 

Emitent od końca 2012 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu utrzymywał stabilny, odpowiadający 
specyfice prowadzonej działalności poziom zapasów, na który składały się głównie wyroby gotowe 
i produkcja w toku. 

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, 
zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący 
wpływ na perspektywy Emitenta w ciągu bieżącego roku obrotowego. 

Emitentowi nie są znane tendencje, niepewne elementy, żądania zobowiązania, które wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta. 

12.2.  Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 

Emitentowi w styczniu 2013 r. przyznano dofinansowanie na realizację projektu polegającego na 
wdrożeniu opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni 
zbożowych. Projekt będzie obejmował: (i) rozbudowę hali produkcyjnej/ magazynu wyrobów gotowych 
o 8.000 m2 oraz (ii) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji suszarni. Dotację przyznano 
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w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji projektu to 18,9 mln PLN, zaś przyznane dofinansowanie 
wynosi 9,5 mln PLN. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014. 

W marcu 2013 r. Emitentowi przyznano dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnego systemu 
informatycznego B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz 
wymiany informacji pomiędzy Spółką i firmami partnerskimi w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 
Całkowity koszt realizacji projektu to 1,7 mln PLN, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 
0,9 mln PLN. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.  

Również w marcu 2013 r. Emitentowi przyznano dofinansowanie na rozbudowę działu badań i rozwoju 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 
-2013 schemat 1.1.C. Całkowity koszt realizacji projektu to 1,1 mln PLN, zaś przyznane 
dofinansowanie wynosi 0,5 mln PLN. Projekt zostanie zrealizowany w 2013 r. 

Ponadto Emitent zakupił 2 tys. ton stali po konkurencyjnej, w opinii Zarządu Emitenta, cenie, jak 
również rozpoczął realizację programu inwestycyjnego. W konsekwencji zwiększył wykorzystanie 
kredytu obrotowego, którego saldo na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wynosi 4,5 mln PLN. Potrzeby 
kredytowe Emitenta oraz struktura finansowania na Dzień Zatwierdzenia Prospektu została 
przedstawiona w Rozdziale 7. Prospektu. 

Poza opisanymi powyżej zmianami, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu 
nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta. 

12.3.  Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 

Emitent nie sporządza prognozy wyników finansowych ani wyników szacunkowych. 
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ROZDZIAŁ 13. OTOCZENIE, W KTÓRYM DZIAŁA EMITENT 

13.1.  Wstęp 

Działalność Emitenta koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań służących 
magazynowaniu i suszeniu produktów roślinnych (zboża, rośliny strączkowe i oleiste itp.), takich jak: 
elewatory, silosy zbożowe, obiekty suszarnicze, transporty pionowe i poziome, czyszczalnie, 
mieszalnie pasz. 

Głównymi klientami Emitenta są większe gospodarstwa rolne, firmy skupujące zboże, zakłady 
przemysłowe, takie jak: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. 
W ocenie Zarządu Emitenta na podstawie dotychczas zrealizowanych kontraktów, a także 
prowadzonych analiz baza potencjalnych klientów Spółki w segmencie produkcji zbożowej obejmuje 
gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha. 

Zmiany zachodzące w rolnictwie oraz w przemyśle przetwórstwa produkcji rolnej w Polsce i innych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej wpływają na dynamikę oraz perspektywy rozwoju branży, 
w której działa Spółka. 

Kluczowym rynkiem zbytu dla Emitenta jest rynek polski, który odpowiadał za 80,3% i 67,1% 
przychodów ze sprzedaży odpowiednio w latach 2012 i 2011  W latach 2010 i 2009 udział sprzedaży 
krajowej wyniósł odpowiednio 25,6% i 6,4% przychodów ze sprzedaży, co było wynikiem 
produkowania elewatorów przede wszystkim na rynek białoruski w tych latach. W opinii Zarządu 
w strukturze sprzedaży Spółki w kolejnych latach będzie dominować rynek krajowy. Stąd też na 
perspektywy rozwoju Emitenta w przyszłości wpływać będzie kondycja polskiego rolnictwa, w tym 
w szczególności: (i) zdolności magazynowe, (ii) wzrost produkcji rolnej, (ii) utrzymujące się wysokie 
ceny zbóż, (iii) dochodowość działalności rolniczej oraz wsparcie unijne, (iv) postępująca konsolidacja 
gospodarstw rolnych, (v) skłonność do inwestycji, a także (vi) perspektywy rozwoju przemysłu 
przetwórstwa produkcji rolnej. 

Jednocześnie Emitent zamierza aktywnie rozwijać nowe rynki zbytu oferujące w ocenie Zarządu 
atrakcyjne perspektywy wzrostu ze względu na potencjał rozwoju branży rolnej oraz przetwórstwa 
produkcji rolnej, a w szczególności odnotowujące potrzeby związane z ich modernizacją 
i unowocześnieniem. Do najciekawszych kierunków ekspansji zagranicznej Spółka zalicza Niemcy, 
Francję i Rumunię, a także rynki wschodnie (Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Litwa) o tradycyjnie 
dużym udziale sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim udziale jego 
umaszynowienia. Emitent obecny jest już na Białorusi (od 2006 r.), Ukrainie (od 2004 r.) i Litwie 
(od 2010 r.), a od 2011 r. również w Rumunii. 

Centralne położenie regionu Dolnego Śląska w Europie oraz rozwinięta sieć infrastruktury drogowej 
umożliwia także łatwy dostęp do potencjalnych klientów na terenie Czech oraz krajów Beneluksu. 
Rynki te nie stanowią strategicznego kierunku rozwoju, jednakże Emitent zamierza analizować 
możliwości zaopatrywania tych rynków w rozwiązania służące do magazynowania i suszenia 
produktów roślinnych, mogąc zaoferować nowoczesne rozwiązania po atrakcyjnej cenie. 

13.2.  Perspektywy rozwoju rynku, na którym działa Spółka 

13.2.1.  Perspektywy dla sektora rolnictwa w Polsce 

Zdolności magazynowe 

Powierzchnię magazynową zbóż w Polsce stanowią głównie zbiorniki zbudowane przed 1989 r. Na 
zdolności magazynowe składają się przede wszystkim wielkie betonowe magazyny o pojemności 
kilkudziesięciu tysięcy ton, w większości skoncentrowane w firmach skupujących zboże. Utrzymanie 
tych magazynów jest dosyć drogie i stanowi znaczące obciążenie dla posiadających je firm. Według 
Adama Tańskiego, prezydenta Izby Zbożowo-Paszowej (rozmowa z serwisem portalspozywczy.pl, 
16 lutego 2011 r.), w tej chwili magazyny te (o łącznej pojemności w przeszłości szacowanej na 
10 mln ton) są wykorzystywane w 40-45%. Natomiast Maciej Tomaszewicz, sekretarz generalny Izby 
Zbożowo-Paszowej (rozmowa z serwisem portalspozywczy.pl, 16 lutego 2011 r.), stwierdza, że 
obecnie rolnicy sami zaczęli inwestować w mniejsze, farmerskie elewatory i coraz mniejsze ilości zbóż 
są przechowywane w skupujących je firmach. Elewatory te są coraz bardziej nowoczesne i lepiej 
wyposażone w systemy regulowania temperatury, suszenia i wietrzenia, dzięki czemu rolnicy mogą 
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przechowywać zboże nawet rok lub dłużej. Dlatego też rola wielkich elewatorów będzie stopniowo 
maleć. Będą wykorzystywane głównie przez firmy eksportowe oraz jako zaplecze dla systemu 
interwencji.  

Wzrost produkcji zbóż 

Bilans zbóż ogółem* w sezonach 2000/01-2012/13 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13**

Areał upraw 
(mln ha) 8,7 8,7 8,2 8,1 8,3 8,2 8,2 8,2 8,5 8,5 7,5 7,7 7,6 

Plony  
(t/ha) 2,5 3,07 3,25 2,87 3,6 3,3 2,6 3,3 3,2 3,5 3,6 3,5 3,7 

Produkcja  
(mln ton) 22,2 26,9 26,8 23,3 29,5 26,8 21,7 27,0 27,5 29,7 27,0 26,6 27,9 

Zasoby ogółem 
(mln ton) 27,9 30,5 31,6 27,2 31,4 32,3 29,1 30,0 32,1 35,0 33,7 32,9 32,6 

* Łącznie z kukurydzą, ale z wyłączeniem gryki i prosa 
** Prognoza 

Źródło: „Rynek zbóż. Stan i perspektywy”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, październik 2012 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w swoim raporcie z października 2012 r. 
podaje, że zbiory zbóż w 2012 roku wyniosły 27,9 miliona ton i były o 4,9% wyższe niż w 2011 r. 
i o 1,3% przewyższały średnią z lat 2007-2011. Wyjątkowo duże straty w okresie zimowania 
spowodowały znaczne ograniczenie produkcji zbóż ozimych, ale spadek ten został skompensowany 
wzrostem produkcji zbóż jarych, w tym szczególnie kukurydzy. W porównaniu z ubiegłym rokiem 
najbardziej wzrosła produkcja kukurydzy (o 52%), jęczmienia (o 25%), mieszanek (o 16%) i żyta 
(o 10%). Zmalały zbiory pszenżyta (o 21%) i pszenicy (o 8%). 

Utrzymywanie się wysokich cen zbóż 

Skup i ceny skupu zbóż (tys. ton i PLN/t) 
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* Dane w porównywalnych okresach (lipiec – sierpień) 

Źródło: GUS 

Według IERiGŻ w sezonie 2011/12 krajowe ceny zbóż, podobnie jak ceny na światowych rynkach, 
utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie. W pierwszych tygodniach bieżącego sezonu na 
krajowym rynku wystąpił niewielki sezonowy spadek cen większości zbóż. Jednakże już w drugiej 
połowie sierpnia ponownie pojawiły się tendencje wzrostowe. 
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W sezonie 2012/13 czynniki popytowe będą głównymi determinantami sytuacji na krajowym rynku 
zbóż. Mając na uwadze spodziewaną redukcję popytu krajowego, dużą rolę w tym względzie będą 
miały dobrze zapowiadające się możliwości eksportu zbóż, szczególnie do krajów UE. Co prawda 
ceny zbóż w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, ale jeszcze wyższe są ich notowania 
w krajach Europy Zachodniej. W pierwszej połowie września 2012 r. ceny zbóż w Polsce, szczególnie 
paszowych, były jednymi z niższych w UE. Mając na uwadze spadek zbiorów w krajach Europy 
Południowej oraz w krajach WNP, można przypuszczać, że popyt eksportowy będzie podtrzymywał 
ceny na krajowym rynku. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można przypuszczać, że producenci zbóż będą chcieli wykorzystać 
sytuację na rynku i zmaksymalizować zyski ze sprzedaży. W związku z tym będą dążyli do sprzedaży 
zboża jak najlepszej jakości, co wiąże się między innymi z jego odpowiednim wysuszeniem (które 
może znacząco podwyższyć cenę) oraz w najkorzystniejszym czasie, a więc będą potrzebowali 
możliwości jego przechowania. 

Postępująca konsolidacja gospodarstw rolnych  

Na przestrzeni ostatnich lat w polskim rolnictwie zachodzą znaczące zmiany o charakterze 
konsolidacyjnym – obserwuje się spadek całkowitej liczby gospodarstw rolnych oraz rosnący odsetek 
gospodarstw o większym obszarze użytków rolnych.  

Gospodarstwa rolne według grup obszarowych (w tys. sztuk) 

Lata Ogółem O powierzchni użytków rolnych 

  0—1 1—2 2—3 3—5 5—10 10—15 15—20 20—30 30—50 50 i więcej

2000 2.859 973 448 269 345 448 186 84 62 27 16
2002* 2.933 977 517 281 349 427 183 84 64 32 20
2005 2.733 947 447 259 327 389 168 77 64 35 22
2007 2.579 771 423 274 340 400 167 78 65 37 24
2008 2.566 756 429 268 336 412 165 77 62 36 25
2009 2.501 732 413 269 328 391 167 78 63 35 27
2010* 2.278 715 342 231 289 352 152 72 61 36 27

* Dane powszechnych spisów rolnych 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rolnictwa”, Główny Urząd Statystyczny, 2011 

Zdaniem Zarządu Emitenta średnie i duże gospodarstwa rolne w Polsce kładą coraz większy nacisk 
na jakość przechowywania zboża. Przejawia się to zgłaszaniem popytu na coraz nowocześniejsze 
i wydajniejsze elewatory. Spółka z roku na rok odnotowuje wzrost nadsyłanych zapytań ofertowych. 

Wsparcie unijne i wzrost dochodowości gospodarstw rolnych  

Akcesja Polski do Unii Europejskiej i objęcie polskich rolników działaniem Wspólnej Polityki Rolnej 
spowodowało bardzo wyraźną zmianę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych.  

Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczonych w raporcie „Informacje 
o sytuacji w rolnictwie” z lipca 2011 r. dochód całego polskiego rolnictwa w 2010 r. mógł wynieść 
ponad 27 miliardów złotych, dzięki wzrostowi wartości dodanej oraz rosnącej kwocie wsparcia 
bezpośredniego obejmującej dopłaty bezpośrednie. Łączna kwota wsparcia bezpośredniego, którą 
otrzymali rolnicy w 2010 r., była ponaddwukrotnie wyższa w porównaniu z rokiem 2004. Wzrost 
wsparcia bezpośredniego pozwolił na zneutralizowanie negatywnych dla dochodów rolników efektów 
wzrostu kosztów pracy najemnej, czynszów dzierżawnych, kosztów kredytów czy podatków płaconych 
przez rolników. 
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Wyniki działalności przeciętnego gospodarstwa rolnego znajdujących się w polu obserwacji polskiego 
FADN 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Wartość produkcji ogółem tys. PLN 82,5 77,3 78,2 85,0 80,3 77,5 82,0 81,6
Koszty ogółem tys. PLN 63,8 62,2 62,0 64,4 70,0 70,2 71,4 73,7
Dopłaty do działalności operacyjnej tys. PLN 2,7 8,7 13,0 10,7 15,4 17,0 18,0 17,9
Dochód z gospodarstwa rolnego tys. PLN 20,1 21,8 27,0 29,6 24,5 23,0 25,6 25,3
Relacja dopłat do produkcji ogółem % 3,3 11,2 16,7 12,6 19,1 21,9 22,0 21,9
Relacja dopłat do kosztów ogółem % 4,2 13,9 21,0 16,6 22,0 24,2 25,3 24,2
Udział dopłat w dochodzie 
z gospodarstwa rolnego % 13,5 39,7 48,3 36,0 62,9 73,7 70,6 70,5

* Szacunek na podstawie wyników 2009 r. i makroekonomicznych wskaźników zmian ilości i wartości  w  sektorze rolnym 
w latach 2009-2010 (EAA) opracowanych w IERiGŻ-PIB. 

** Prognoza na podstawie średnich wyników z lat 2007-2009 i średniorocznych wskaźników zmian produkcji i kosztów 
w latach 2004-2009. 

Źródło: „Informacja o sytuacji w rolnictwie”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lipiec 2011 r. 

Wartość produkcji gospodarstw rolnych w Polsce fluktuowała pomiędzy rokiem 2004 i 2011, 
odzwierciedlając w dużej mierze tendencje cenowe na rynku produktów rolnych, jednak jej poziom 
w analizowanym okresie praktycznie nie zmienił się w ujęciu nominalnym.  

Zauważalny jest natomiast wzrost dochodu z gospodarstwa rolnego z poziomu ok. 20,1 tys. PLN 
w 2004 r. do ok. 25,6 tys. w 2010 r. (prognozowany spadek do ok. 25,3 tys. w 2011 r.). Rosnąca 
dochodowość działalności rolniczej wynikała z systemu dopłat do działalności operacyjnej, 
realizowanych w szczególności z funduszy Unii Europejskiej. Obniżenie dopłat w 2007 r. wynikło 
z relacji kursu wymiany EUR na PLN, wygaszenia niektórych tytułów do dopłat oraz przesunięcia 
części wypłat na rok następny. 

Na podstawie danych z „Informacji o sytuacji w rolnictwie” łączna kwota środków (unijnych 
i krajowych) przekazanych rolnikom w ramach wsparcia bezpośredniego w latach 2004-2010 wyniosła 
ponad 63 mld PLN. 

Środki przekazane rolnikom w ramach wsparcia bezpośredniego w latach 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 miliony PLN 
Środki przekazane rolnikom 6.342 6.691 8.200 8.279 8.587 12.138 12.802

Źródło: „Informacja o sytuacji w rolnictwie”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lipiec 2011 roku, na podstawie danych 
z ARiMR 

Oprócz dopłat bezpośrednich wsparciu rolnictwa i obszarów wiejskich służą także inne programy 
pomocowe, w tym w szczególności Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego 
budżet wynosi (według „Informacji o sytuacji w rolnictwie”) 17,4 mld EUR, w tym wkład unijny to ponad 
13 mld EUR. Środki te mogą być wydatkowane do końca 2015 r. Jest to największy program tego typu 
w Europie. Według tego samego źródła do końca maja 2011 r. zakontraktowano łącznie 43,7 mld PLN 
(tj. ok. 63% budżetu). 

Założenia programu na 2014-2020 

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej, na 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska otrzyma 28,6 mld 
EUR. Uzgodnienia dotyczące budżetu UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, którego 
częścią są środki na WPR, zapadły 8 lutego 2013 r. podczas szczytu Unii Europejskiej, który odbył się 
w Brukseli.  

Budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata 2014-2020 przyjęty dla całej Unii będzie ogólnie 
mniejszy o 10% w stosunku do okresu 2007-2013, ale Polska ma otrzymać teraz więcej niż 
poprzednio o 1,6 mld EUR.  
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Z kwoty 28,6 mld EUR 18,8 mld EUR przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie (I filar WPR), a 
pozostałe 9,8 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR).  

Zgodnie z oczekiwaniami możliwe będzie przesunięcie do 25% środków z rozwoju obszarów wiejskich 
na dopłaty bezpośrednie. Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich mogą zostać uzupełnione z 
budżetu krajowego, a część zadań, np. rozwój infrastruktury wiejskiej, budowa dróg na wsi czy 
szerokopasmowy Internet, w nowej perspektywie budżetowej będzie mogła być finansowana ze 
środków przeznaczonych na inwestycje z Funduszu Spójności, w ramach którego Polska ma mieć do 
dyspozycji 72,9 mld EUR.  

Pierwotnie projekt budżetu przewidywał dla polskich rolników dopłaty w wysokości 210 EUR na 
hektar, ale wprowadzony zapis o możliwości przesunięcia środków z II do I filaru WPR pozwoli 
podnieść dopłaty do wysokości 230-240 EUR na hektar. Będzie to oznaczać, że rolnicy w Polsce 
otrzymają dopłaty bardzo zbliżone do średniej unijnej. W związku z faktem, że Parlament Europejski 
przyjął rezolucję wzywającą do odrzucenia tej wersji budżetu na lata 2014-2020, będzie on jeszcze 
poprawiany przez Radę Europejską. Przewiduje się, że lekko zmodyfikowany projekt będzie ponownie 
poddany pod głosowanie w PE w czerwcu 2013 r. Można spodziewać się, że dzięki dotacjom 
otrzymanym przez polskich rolników w kolejnych latach nastąpi dalszy rozwój gospodarstw rolnych. 

Skłonność do inwestycji 

Rosnąca dochodowość produkcji rolniczej oraz dostępne fundusze wsparcia przekładają się na 
rosnące nakłady inwestycyjne. Według danych GUS łączne nakłady inwestycyjne w rolnictwie 
i łowiectwie w 2010 r. sięgnęły 3,7 mld PLN wobec 2,4 mld PLN w 2005 r. W przeliczeniu na obszar 
użytków rolnych inwestycje wzrosły ze 150,8 PLN na 1 ha w 2005 r. do 239,7 na 1 ha w 2010 r. 

Nakłady inwestycyjne w rolnictwie i łowiectwie w latach 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 W milionach PLN 
Ogółem  2.398 2.959 3.555 3.929 3.710 3.716 4.284
 Na 1 ha użytków rolnych* w PLN 
Ogółem  151 185 220 243 230  240 277

* Stan w czerwcu 

Źródło: „Rocznik Statystyczny Rolnictwa”, Główny Urząd Statystyczny, 2011, 2012 

13.2.2.  Perspektywy popytu na produkcję zbóż ze strony przemysłu rolno-spożywczego w Polsce 

W raporcie „Rynek zbóż. Stan i perspektywy” z października 2012 r. IERiGŻ prognozuje, że krajowe 
zużycie zbóż w sezonie 2012/13 zmaleje o 2%, do 27,2 mln ton, co będzie wynikało z malejącego 
popytu na ziarno w sektorze produkcji zwierzęcej (16,3 wobec 16,8 mln ton w sezonie 2011/12). 
Oczekuje jednak wzrostu zużycia przemysłowego (o 2% do 2,9 mln ton), które poza ostatnim rokiem 
systematycznie rosło na przestrzeni ostatnich lat. 

Krajowe zużycie zbóż w sezonach 2000/01-2012/13 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13*

Zużycie krajowe 
(tys. ton) 25154 26462 27545 26281 25919 29732 27096 26810 26405 27866 28235 27775 27223 

w tym: 
zużycie przemysłowe 
(tys. ton) 

931 1192 1511 1571 1501 1775 1950 2000 2130 2900 2935 2890 2945 

* Prognoza 

Źródło: „Rynek zbóż. Stan i perspektywy”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, październik 2012 

Przemysł zbożowo-młynarski i wtórne przetwórstwo zbóż 

Przemysłowy przemiał zbóż od kilku lat jest względnie stabilny. Co prawda w 2011 roku nastąpił 
spadek spowodowany wzrostem cen, jednak w bieżącym sezonie IERiGŻ przewiduje ponowny wzrost 
o ok. 4%, pomimo że ceny utrzymywać się będą na wysokim poziomie. Takie same tendencje 
obserwuje się w sektorze produkcji mąk. Natomiast od 2011 roku zauważalny jest wzrost produkcji 
makaronów oraz szybki rozwój produkcji żywności preparowanej, otrzymywanej przez spęcznienie lub 
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prażenie zbóż. W I półroczu 2012 roku zwiększyła się aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw 
przetwórstwa zbożowego. Największy, aż 36-52%, wzrost wystąpił w produkcji pieczywa świeżego 
i cukierniczego.  

Przetwórstwo zbóż w przemyśle spirytusowym, piwowarskim i skrobiowym 

Pomimo wysokich cen zbóż, według IERiGŻ, w sezonie 2012/13 utrzyma się ich zużycie w przemyśle 
spirytusowym, piwowarskim i skrobiowym i szacowane jest na 2,95 mln ton. Zwiększy się zużycie żyta 
i kukurydzy w produkcji spirytusu i bioetanolu. Mniejsze będzie natomiast wykorzystanie przemysłowe 
pszenżyta i pszenicy, natomiast wzrośnie zużycie jęczmienia w produkcji słodu. 

Paszowe zużycie zbóż 

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem cen zbóż od sezonu 2010/11 obserwuje się regres 
w produkcji trzody chlewnej, a co za tym idzie, niższy popyt na ziarno używane w paszach 
gospodarskich. W sezonie 2012/13 przewidywana jest kontynuacja trendu spadkowego zużycia 
paszowego zbóż. Jednak równocześnie w związku z postępującą koncentracją sektora produkcji 
zwierzęcej rośnie zużycie pasz przemysłowych. IERiGŻ przewiduje, że w sezonie 2012/13 zużycie 
ziarna w przemyśle paszowym wzrośnie o 2%. W I półroczu 2012 r. zwiększyła się również aktywność 
inwestycyjna producentów pasz przemysłowych. W porównaniu z poprzednim rokiem nakłady te 
wzrosły o 15%, a ich poziom przekraczał wartość rocznej amortyzacji o 29-34%. 

13.2.3.  Biopaliwa i biomasa 

Nową szansą dla producentów zbóż jest zwiększające się zużycie biopaliw, jak również biomasy. 

23 kwietnia 2009 r. została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wpisuje się ona w realizację 
Pakietu 3x20, który w horyzoncie czasowym do 2020 r. zakłada trzy cele określone w wymiarze 20%: 
redukcję emisji dwutlenku węgla, oszczędność energii oraz udział energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. 

Dyrektywa 2009/28/WE związana jest z trzecim spośród powyżej wskazanych celów. Ustanawia ona 
wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz określa obowiązkowe krajowe cele 
ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Celem działań 
przewidzianych w dyrektywie jest osiągnięcie 20-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej w 2020 r. (art.3, ust.1 dyrektywy), przy czym 
indywidualny cel takiego udziału w przypadku Polski wynosi 15%. 

Niezależnie od 20-proc. udziału dla całej UE oraz celów dla poszczególnych krajów członkowskich 
w tym zakresie, wyznaczono cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu w 2020 r. (art. 3 ust. 4 dyrektywy). Cel ten jest jednakowy dla wszystkich państw 
członkowskich i wynosi 10% końcowego zużycia energii w transporcie w danym państwie 
członkowskim. 

W lutym 2010 r. ziarno zbóż zostało zaliczone do biomas i stało się odnawialnym źródłem energii. 
Według portalu ogrzewnictwo.pl biomasa stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło 
energii. Energia z niej uzyskana stanowi 15% światowego zużycia energii, a w krajach rozwijających 
się aż 38%. Ocenia się, że w warunkach Polski 80% zapotrzebowania na cele grzewcze na terenach 
wiejskich może być pokryte z biomasy i biogazu. 

Jakkolwiek wydaje się, że obecnie rynek ten jest w stagnacji, istnieją plany użycia coraz większej 
ilości biomasy w energetyce. Według Krajowego Planu Działania w Zakresie Energii ze Źródeł 
Odnawialnych opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki w 2010 r. udział energii ze źródeł 
odnawialnych (w tym z biomasy) w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r. ma wynosić 15%.  

Perspektywy dla rynku biopaliw w Polsce są uzależnione od kształtowania się regulacji prawnych, 
w szczególności będącej obecnie przedmiotem prac ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
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13.2.4.  Perspektywy dla rynków eksportowych 

Jak podaje IERiGŻ, zbiory pszenicy w głównych krajach eksporterskich (USA, UE, Kanada, Australia, 
Argentyna) w sezonie 2012/13 były niższe od notowanych w poprzednim sezonie o 3%. Dodatkowo, 
w połączeniu z mniejszymi o 13% zapasami początkowymi daje to redukcję podaży całkowitej o 5% 
do 302 mln ton. W sezonie 2012/13 sytuacja na rynku zbóż paszowych również będzie trudna. Ich 
zbiory szacowane są na poziomie o kilka procent niższym niż w poprzednim sezonie. Zaważył na tym 
spadek zbiorów kukurydzy, szczególnie w USA, gdzie jej zbiory zmniejszyły się o kilkanaście procent. 

Równocześnie OECD-FAO w raporcie „Agricultural Outlook 2011-2020” przewiduje w kolejnych latach 
stopniowe zwiększanie się udziału w globalnym rynku rolnym krajów rozwijających się w stosunku do 
krajów rozwiniętych. Europa Wschodnia, obok Ameryki Łacińskiej, będzie miała coraz większe 
znaczenie jako dostawca produktów rolnych w nadchodzącym dziesięcioleciu. Przewidywany jest 
wzrost zarówno powierzchni upraw i plonów, jak również produkcji zwierzęcej. Inwestycje oraz lepsza 
wydajność będąca wynikiem reform strukturalnych powodują, że byłe republiki radzieckie oraz Rosja 
będą odgrywać coraz większą rolę na rynkach zbóż, na nowo odzyskując historyczne znaczenie jako 
spichlerza świata. 

Rynki wschodnie – Rosja, Ukraina, Kazachstan, Białoruś 

Według IERiGŻ w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych w sezonie 2012/13 zanotowano 
głęboki spadek zbiorów zbóż w krajach WNP. Zbiory pszenicy zmniejszyły się o 31%, a zbóż 
paszowych o 13%. Jednocześnie przewiduje się, że popyt wewnętrzny na zboża zmniejszy się o 7%. 
W wyniku tego nadwyżki pszenicy i zbóż paszowych zmaleją odpowiednio o 45 i 21%, co wiąże się ze 
znacznym ograniczeniem możliwości eksportowych w rejonie basenu Morza Czarnego.  

Zboża w krajach WNP* (mln ton) 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13**

 Pszenica 
Podaż ogółem 129,3 135,8 106,9 138,0 105,6
Eksport netto 31,6 31,8 8,2 31,3 13,5
 Zboża pastewne 
Podaż ogółem 83,8 76,9 55,0 84,5 74,3
Eksport netto 16,4 14,6 7,5 23,2 17,6

* Zbiorczy bilans zbóż pastewnych Kazachstanu, Rosji i Ukrainy 
** Prognoza 

Źródło: „Rynek zbóż. Stan i perspektywy”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, październik 2012 

Pomimo zanotowanego spadku w bieżącym sezonie, kraje RUK (Rosja, Ukraina, Kazachstan) są 
zaliczane do wiodących producentów pszenicy. Zauważalne jest również ich rosnące znaczenie jako 
głównych eksporterów pszenicy na świecie.  

OECD-FAO Agriculture Outlook 2011 prognozuje, że w najbliższym dziesięcioleciu kraje te prześcigną 
USA jako największego światowego eksportera pszenicy, osiągając w 2020 r. poziom niemal 
dwukrotnie wyższy. Udział eksportu pszenicy z krajów RUK ma wzrosnąć o 11%, do poziomu około 
22,3 milionów ton.  Poniższy wykres porównuje historyczne i prognozowane udziały w rynku głównych 
światowych eksporterów pszenicy. 
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Źródło: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011 

Podobne prognozy przedstawia Food and Agriculture Policy Research Institute (FAPRI), szacując 
udział Rosji i Ukrainy w światowym rynku eksportu pszenicy w 2020 r. na 24%. 

Eksport pszenicy z Rosji i Ukrainy 

 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

 Tysiące ton 
Rosja 2.000 7.341 12.925 14.119 15.159 16.216 16.739 17.236 17.608 17.958
Ukraina 5.950 8.469 9.961 10.623 10.366 11.046 11.107 11.107 10.973 10.842

Źródło: FAPRI-ISU 2011 World Agricultural Outlook 

Ukraina 

Według Głównego Urzędu Statystycznego Ukrainy w 2011 r., zbiory zbóż na Ukrainie osiągnęły 
najwyższy poziom w ciągu ostatnich 20 lat. W porównaniu z 2010 r. produkcja zbóż wzrosła o 46%, do 
56,7 milionów ton, co jest efektem zarówno zwiększenia obszaru zasiewów (o 5,1%), jak również 
wzrostu wydajności kultur zbożowych (o 37,5%). W 2012 r. w związku z niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi produkcja zbóż na Ukrainie (tak jak w całym regionie) znacząco spadła i według 
szacunków Głównego Urzędu Statystycznego Ukrainy wyniosła 46,2 mln ton. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Produkcja zbóż (tys. ton) 29.295 53.290 46.028 39.271 56.747 46.173 
W tym pszenica (tys. ton) 13.938 25.885 20.886 16.851 22.124 15.500 

Źródło: Statistical Yearbook 2010, Główny Urząd Statystyczny Ukrainy; www.ukrstat.org; www.indexmundi.com 

Zbiory zbóż na Ukrainie w 2011 wyniosły ponad 56 milionów ton. Tymczasem możliwość składowania 
ziarna w listopadzie 2011 oceniona była na 31 milionów ton. W swojej wypowiedzi zamieszczonej na 
stronie portalspożywczy.pl Prezes B.I.G. Harvest Group Ievgenii Ischenko-Giller wskazuje, że 
brakująca pojemność będzie coraz większym problemem, z którym ukraińskie przedsiębiorstwa będą 
musiały się zmierzyć w najbliższym czasie. Prezes spółki ocenia, że problemem jest również zły stan 
techniczny istniejących magazynów, gdyż większość pamięta czasy Związku Radzieckiego i są 
przestarzałe. 

Według raportu VDMA „Agricultural Machinery. Economic Report 2012” ukraiński rynek maszyn 
rolniczych w 2011 r. był jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie. W porównaniu 
z 2010 r. sprzedaż techniki rolniczej w 2011 r. wzrosła o połowę. Jedną z głównych przyczyn takiego 
stanu jest coraz wyższy poziom wiedzy i rosnąca świadomość rolników, przez co rośnie liczba 
wyposażenia profesjonalnego. 
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Kazachstan 

Zdaniem Zarządu Emitenta ciekawym kierunkiem rozwoju może okazać się Kazachstan. Rolnictwo 
jest tam jednym z kluczowych sektorów gospodarki, stanowiąc decydujący czynnik rozwoju 
gospodarczego oraz społeczno-politycznej stabilności kraju i tym samym priorytetowym kierunkiem 
rozwoju o znacznym potencjale i rezerwach. W 2011 r. powierzchnia uprawna wszystkich kultur zbóż 
wynosiła 21,2 mln ha, tj. około 10% łącznej powierzchni gruntów, w tym powierzchnia uprawna ziarna 
sięgnęła 16,2 mln ha, z czego 13,8 mln ha przypadło na uprawy pszenicy, co przyczynia się do 
znaczącej pozycji Kazachstanu jako eksportera tego zboża oraz mąki (w dziesiątce największych 
światowych eksporterów). Według agencji informacyjnej APK Inform cytującej Urząd Statystyczny 
Republiki Kazachstanu zbiory w 2011 r. osiągnęły wielkość 27,0 milionów ton zbóż i roślin 
strączkowych, w tym 22,7 miliony ton (84,3%) pszenicy. 

W celu stymulacji rozwoju gospodarki rząd Kazachstanu przyjął programy rozwoju oraz pomocy dla 
rolnictwa i wsi, oferując solidne wsparcie finansowe poprzez specjalnie powołaną do tego celu spółkę 
KazAgro National Management Holding JSC. Według informacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie (www.almaty.trade.gov.pl) KazAgro dysponuje 
funduszem kredytowym w wysokości ok. 1 mld USD rocznie, a jednym z najważniejszych kierunków 
działalności jest magazynowanie nadwyżek zbożowych (15-20 mln ton w skali roku) i organizowanie 
eksportu zbóż. W 2010 r. dzięki finansowaniu z KazAgro oddano do użytku dziewięć obiektów do 
przechowywania ziarna na 170 tysięcy ton.  

Proces edukacji rolnictwa w Kazachstanie jest jeszcze daleki od zakończenia. Wartość rynku maszyn 
rolniczych w 2011 r. wzrosła o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. VDMA nie wyklucza jednak, 
że może to być zjawisko przejściowe ze względu na umiarkowane nastroje w tej branży. Obecnie 
inwestują wyłącznie wiodące gospodarstwa rolne, które jako nieliczne są wypłacalne. Natomiast 
VDMA przewiduje, że w perspektywie średnioterminowej kazachski rynek techniki rolniczej osiągnie 
poziom ok. 1 mld EUR. 

Białoruś 

Rolnictwo Białorusi w chwili obecnej jest bardzo nieefektywne i funkcjonuje jedynie dzięki olbrzymim, 
państwowym dotacjom. Jednak według Sierheia Bohdana z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie 
odpowiednie zarządzanie w tym sektorze pozwoliłoby na pokrycie potrzeb kraju oraz eksport 
nadwyżek. Według agencji informacyjnej APK Inform cytującej Krajowy Urząd Statystyczny Białorusi 
produkcja zbóż w 2011 r. wyniosła 8,4 milionów ton (wzrost o 19,9% w stosunku do roku 2010), w tym 
2 miliony ton pszenicy. Prognozy rządu Białorusi na rok 2012 mówią o zbiorach na poziomie 
9,6 milionów ton zbóż, w tym 2,5 miliona ton pszenicy. Eksperci jednak są sceptyczni co do 
poprawności tych liczb. 

Rumunia 

Według rumuńskiej agencji informacyjnej Actmedia rumuński minister rolnictwa Valeriu Tabara 
podczas konferencji Mediafax Talks about Agriculture 14 października 2011 r. stwierdził, że Rumunia 
musi zwiększyć swój zapas magazynowanego ziarna.  W chwili obecnej kraj posiada możliwości 
przechowywania 16 mln ton zbóż i zdolność ta powinna zostać zwiększona o 40% do 55%, do  
22-25 mln ton. W związku z tym w ramach Krajowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Rumunia rozpoczęła budowę silosów o pojemności 2,7 mln ton zboża. 

Według raportu VDMA „Agricultural Machinery. Economic Report 2012” w 2011 r. obroty rynku 
techniki rolniczej w Rumunii ogółem osiągnęły bardzo wysoki poziom – niemalże 500 mln EUR. 
W większości były to maszyny importowane. VDMA prognozuje, że w średnim okresie 
wielkoobszarowe fermy będą kontynuować rozwój, a średnie i małe gospodarstwa również zaczną 
inwestować w technikę rolniczą, co spowoduje dalszy wzrost tego rynku. 

Perspektywy rynku UE 

Według IERiGŻ unijny rynek zbóż w sezonie 2012/13 nadal będzie pod presją popytu. W porównaniu 
z poprzednim sezonem zbiory pszenicy były niższe o blisko 4%. Spadek zbiorów tylko częściowo 
kompensowały wyższe zapasy początkowe (ostatecznie spadek podaży o blisko 3%). Zbiory zbóż 
paszowych były o ponad 3% mniejsze niż przed rokiem. Zmalały też ich zapasy początkowe. 
W efekcie podaż zmniejszyła się o blisko 5%. 
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Zboża w krajach UE-27 (mln ton) 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13*

 Pszenica 
Podaż ogółem 163,5 157,7 152,1 149,2 145,2
Eksport netto 17,7 16,6 18,2 9,0 11,0 
 Zboża pastewne 
Podaż ogółem 174,8 175,8 166,1 162,6 155,0
Eksport netto 2,2 0,0 -2,3 -0,6 -1,9 

* Prognoza 

Źródło: „Rynek zbóż. Stan i perspektywy”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, październik 2012 

W raporcie „Medium term prospects for agricultural markets and income” Komisja Europejska zakłada 
w średnim terminie dla krajów Unii wzrost produkcji zbóż z 288 mln ton w relatywnie słabym 2011 r. do 
309 mln ton w 2022 r., głównie dzięki poprawie wydajności przy utrzymaniu areału upraw na 
niezmienionym poziomie. Jednocześnie zakłada umiarkowany wzrost popytu na zboża zgłaszany 
głównie przez sektor biopaliw (dyrektywy unijne dot. biopaliw i odnawialnych źródeł energii) przy 
niewielkim wzroście spożycia i wykorzystania zbóż na pasze.  

Francja 

Francja jest jednym z największych eksporterów rolnych na świecie i główną siłą rolniczą w UE 
(16% całej ziemi rolnej UE). Grunty rolne we Francji stanowią 50% powierzchni kraju.  

Według danych z Institut National de la Recherche Agronomique opublikowanych na stronie 
www.eaap2013.org z Francji pochodzi 17% całkowitej unijnej produkcji mleka krowiego i 12% 
produkcji mięsa. 43% wszystkich produktów rolnych Francji stanowi produkcja zwierzęca. 

Jak podano w publikacji na stronie momagri.org, w połowie 2011 r. we Francji zaczęto wdrażać 
w życie „plan silos”. Przeprowadzenie tego planu jest niezbędne, aby Francja stała się kluczowym 
graczem w regulacji rynku zbożowego. Z obecnymi możliwościami składowania w wysokości 
55 mln ton kraj nie jest w stanie przechowywać rocznych nadwyżek produkcji zboża w wysokości 
750.000 ton ani zbudować rezerwy ziarna i nasion oleistych przeznaczonych na eksport 
w sprzyjających warunkach.  

Aby realizować swoje ambitne plany, Francja powinna mieć możliwości magazynowania od 68 do 
79 mln ton. Głównym celem „planu silos” jest osiągnięcie możliwości składowania dodatkowych 
5 mln ton ziarna do 2016 r. i niemalże 15 mln ton w średnim okresie. 

W sprawozdaniu z postępu prac rok po rozpoczęciu programu Coop de France (narodowa agencja 
biznesowa zrzeszająca przedstawicieli spółdzielni francuskiego sektora rolno-spożywczego i rolno- 
-przemysłowego) opublikowała dane uzyskane od jego członków: zostało zarejestrowanych 
170 obecnych lub przyszłych projektów, połowa z nich dotyczy rozbudowy istniejących zdolności, 
podczas gdy druga połowa budowy nowych. Projekty te powinny dodać 2,3 mln ton do ogólnej 
pojemności magazynowej Francji.  

Jak wynika ze sprawozdania, realizacja projektu przebiega w bardzo wolnym tempie, głównie 
z powodów wynikających z restrykcyjnych przepisów dotyczących pozwolenia na budowę silosów 
oraz trudności w znalezieniu miejsc pod budowę nowych obiektów w związku z zakazem budowy 
silosów na obszarach wiejskich. Zmiany regulacyjne ułatwiające realizację „planu silos” spodziewane 
były we wrześniu 2012. 

Branża techniki rolniczej we Francji ogółem w 2011 r. zanotowała bardzo znaczący wzrost. W swoim 
raporcie VDMA szacuje, że wielkość tego rynku wzrosła o 25%, do 4,31 mld EUR, osiągając 
rekordowy do tej pory poziom z 2008 r., a poziom zamówień na kolejny rok pozostawał nieustająco 
wysoki. 

Niemcy 

Niemcy posiadają drugi w Europie Zachodniej areał rolny. Użytki rolne zajmują ok. 50% powierzchni 
kraju. Około 2/3 gruntów ornych zajmują zboża. Z całkowitą produkcją zboża w sezonie 2011-2012 na 
poziomie 41,4 mln ton według Międzynarodowej Rady Zbożowej (International Grain Counsil – IGC) 
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cytowanej przez World-grain.com, Niemcy zajmują jedno z czołowych miejsc wśród producentów zbóż 
na świecie.  

Podstawowym działem rolnictwa Niemiec jest hodowla, która dostarcza ok. 70% wartości produkcji 
rolnej. Niemcy mają niezwykle rozwiniętą hodowlę trzody chlewnej, co czyni je jednym z wiodących 
producentów mięsa wieprzowego. Według Pracowni Badań Rynków Zagranicznych Niemcy znajdują 
się na drugim miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji artykułów 
przetwórstwa spożywczego. Największymi segmentami niemieckiego sektora spożywczego są 
produkcja mięsa (prawie 22% całej produkcji spożywczej) i wyrobów mleczarskich (ponad 17%). 
Wartość niemieckiego rynku mięsa w 2010 r. oszacowano na 35,5 mld EUR. W ciągu poprzednich 
5 lat średnie roczne tempo wzrostu sprzedaży tego rodzaju wyrobów wyniosło 0,7 proc. Podobnej 
dynamiki oczekuje się również w następnym 5-leciu. W rezultacie wartość sprzedaży mięsa na rynku 
niemieckim w 2015 r. powinna wynieść 36,5 mld EUR. Jak podaje Piagro.pl, produkcja mięsa drobiu  
w 2011 r. zwiększyła się o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 1,7 miliona ton, co 
spowodowane było zarówno większym spożyciem wewnętrznym, jak i większym eksportem. Również 
branża mleczarska osiąga coraz lepsze wyniki. Według Pracowni Badań Rynków Zagranicznych 
(www.pbrz.pl) cytującej Federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE)), w 2011 r. produkcja mleka w Niemczech osiągnęła rekordowy poziom 
29,3 mln ton, co oznacza wzrost o 2,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.  

Niemcy są również europejskim liderem w produkcji i użytkowaniu biopaliw. World-grain.com cytuje 
The European Biodiesel Board, według której w 2010 r. Niemcy wyprodukowali 2,861 miliona ton 
biodiesla, co dało im pierwszą pozycję w Europie. 

Poziom inwestycji w technikę rolniczą w Niemczech jest bardzo wysoki i według raportu VDMA 
„Agricultural Machinery. Economic Report 2012” osiągnął w 2011 r. rekordowe 4,76 mld EUR, co 
oznacza 23-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększone wyniki odnotowały wszystkie 
grupy techniki rolniczej. Co więcej, rolnicy deklarują chęć dalszych inwestycji w maszyny 
i wyposażenie rolnicze. Niemniej jednak ilość zamówień na rok 2012 jest mniejsza niż w roku 
poprzednim. VDMA prognozuje, że rok ten zakończy się wynikiem niższym niż rok poprzedni, ale 
spadek nie powinien przekroczyć 10%. 

13.3.  Pozycja konkurencyjna Emitenta 

Zdaniem Zarządu Emitenta na podstawie obserwacji rynku oraz aktywności innych producentów rynek 
elewatorów zbożowych wykorzystywanych w rolnictwie oraz przemyśle paszowo-spożywczym 
w Polsce zdominowany jest przez kilku producentów, w tym Emitenta. 

Głównymi konkurentami Emitenta w Polsce są: 

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „ARAJ” Sp. z o.o. („ARAJ”) 

• Riela Polska Sp. z o.o. („Riela”) 

• Tornum Polska Sp. z o.o. („Tornum”) 

Pozostała część rynku jest podzielona między mniejszych graczy, m.in.: „BIN” Sp. z o.o., Agremo 
Sp. z o.o., AG-PROJEKT Grzegorz Skoczylas Sp. j. 

Zarząd Emitenta uważa, że wśród najważniejszych czynników determinujących pozycję rynkową 
dostawców rozwiązań służących magazynowaniu i suszeniu produktów roślinnych należy wymienić: 

• Szerokość oferty produktów; 

• Możliwość dopasowania rozwiązań do specyficznych oczekiwań odbiorców; 

• Referencje w realizacji podobnych projektów; 

• Oferowaną cenę; 

• Jakość dostarczanych rozwiązań. 

W opinii Zarządu Emitent posiada jeden z największych asortymentów samodzielnie produkowanych 
zarówno finalnych rozwiązań oraz podzespołów, takich jak taśmociągi, suszarnie z recyrkulacją 
powietrza, łańcuchy itp. (podobnie szeroką gamę produktów oferuje Riela). Dodatkowo Spółka jest 
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w stanie produkować silosy z blach falistych o dużych pojemnościach – od 2.000 do 16.000 ton 
w jednym zbiorniku.  

Atutem Spółki jest własna produkcja podzespołów, co znacząco zwiększa elastyczność rozwiązań  
– kompatybilność poszczególnych elementów ułatwia ich zestawianie w zależności od wymagań 
klienta. Elastyczność przekłada się także na finalną cenę produktu, zaś szybkość przerobu w okresie 
produkcji i montażu pozwala utrzymywać efektywną strukturę i stan zatrudnienia. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta produkowane przez niego elewatory są wśród produktów 
o najwyższej jakości, jakie są dostępne na rynku europejskim. Emitent jest jednym z największych 
producentów oferujących konstrukcje z blachy falistej w Polsce, charakteryzujące się dużo większą 
wytrzymałością. Większość firm lokalnych (wykorzystujących konstrukcje z blachy płaskiej) jest 
w stanie konkurować ze Spółką jedynie w projektach dotyczących elewatorów o małej pojemności, 
tj. do 1,5 tys. ton. Emitent koncentruje się na produkcji elewatorów o pojemności od 5-10 tys. ton do  
50-100 tys. ton, konkurując z zagranicznymi producentami oraz niektórymi producentami krajowymi. 
Dodatkowo Emitent prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie i wdrożenie do 
produkcji innowacyjnych technologii, a w konsekwencji poprawę właściwości i jakości oferowanych 
produktów, poszerzając jednocześnie ofertę produktową Emitenta. Przykładowo obecnie jest w trakcie 
realizacji projektu, który ma na celu opracowanie innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej 
z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania, a następnie jej wdrożenie do produkcji. 

O wysokiej jakości i uznaniu rozwiązań Emitenta świadczy lista referencyjna oraz zastosowanie 
produkowanych przez niego maszyn w zakładach przemysłowych pracujących w cyklu ciągłym, takich 
firm jak: Cargil, Dosche, Ekoplon, Młynpol, Agrocentrum i inni.  

13.4.  Otoczenie prawne 

Zasadniczym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja, sprzedaż, montaż suszarni zbożowych, 
silosów oraz innych urządzeń wykorzystywanych w kompleksach magazynowo-suszarniczych 
stosowanych w produkcji rolnej. Poniżej została przedstawiona krótka informacja na temat istotnych 
aspektów prawnych prowadzenia działalności w ww. obszarze. 

Działalność produkcyjna 

Działalność Grupy polegająca na produkcji kompleksów magazynowo-suszarniczych związana jest 
z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń w formie decyzji wymaganych na gruncie przepisów Prawa 
Ochrony Środowiska, w związku z wprowadzaniem do środowiska gazów lub pyłów do powietrza, 
ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzaniem odpadów. 

Ww. pozwolenia wydawane są na czas oznaczony zgodnie z art. 184-192 Prawa Ochrony 
Środowiska, natomiast wygaśnięcie, cofnięcie oraz ograniczenie regulują kolejne przepisy Prawa 
Ochrony Środowiska, tj. art.193-200.  

Emitent zobowiązany jest również do działania i gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku 
działalności produkcyjnej w sposób wskazany w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 
2010 Nr 185, poz. 1242 z późn. zm.). 

Działalność sprzedażowa 

W zakresie umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę podstawowe znaczenie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 535-555 oraz art. 647-658 KC, określające formę takich 
umów. Ww. ustawa określa zakres praw i obowiązków inwestora oraz wykonawcy, w tym kwestie 
odpowiedzialności kontraktowej i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny.  

W związku z udzielaniem przez Spółkę gwarancji jakości na wytwarzane przez Emitenta produkty do 
działalności w tym zakresie mają zastosowanie przepisy art. 577-581 KC. Zgodnie z ww. przepisami 
Spółka jest zobowiązana do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.  

W związku z zawieraniem przez Spółkę znacznej ilości transakcji handlowych zastosowanie mają 
przepisy Ustawy o Terminach Zapłaty. 
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Ustawa o Terminach Zapłaty przewiduje, że w przypadku gdy strony transakcji handlowej przewidziały 
dłuższy termin zapłaty niż 30 dni, wierzyciel jest uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za 
okres począwszy od 31. dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu 
dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, jednak nie dłuższy niż do dnia wymagalności 
świadczenia. 

Ponadto zgodnie z ww. ustawą, w przypadku gdy nie został określony przez strony umowy termin 
zapłaty, wierzyciel uprawniony jest do żądania odsetek ustawowych za okres począwszy od 31. dnia 
po spełnieniu świadczenia niepieniężnego do dnia zapłaty, jednak nie dłuższy niż do dnia 
wymagalności świadczenia pieniężnego. Za dzień wymagalności takiego roszczenia uznaje się dzień 
określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności doręczonej dłużnikowi fakturze 
lub rachunku.  

Zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty umowa handlowa zawierająca ograniczenie bądź wyłączenie 
powyżej opisanych uprawnień wierzyciela jest z mocy prawa nieważna. 

Działalność montażowa 

Emitent nie występuje o pozwolenia i zezwolenia wymagane dla procesu budowalnego związane 
z montażem urządzeń przez niego instalowanych. Czynności te są wykonywane przez inwestora. 
Jednakże możliwe jest uzgodnienie z kontrahentem Spółki, że ww. czynności wykona Emitent  

Z uwagi na powyższe, regulacje dotyczące uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych 
wpływają na możliwość wykonania montażu, zatem mają dla Grupy istotne znaczenie.  

Z uwagi na powyższe istotne dla działalności montażowej będą przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na podstawie których organy administracji publicznej zatwierdzają projekt budowy, 
jak również udzielają pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej. W powyższym 
zakresie szczególnie istotne znaczenie będą miały art. 104-113 KPA oraz przepisy dotyczące 
odwoływania się od decyzji administracyjnej art.127-140. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) nakłada 
liczne obowiązki związane z realizacją i oddaniem do użytku obiektów budowlanych. Zgodnie z nimi 
przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać szereg decyzji administracyjnych umożlwiających 
realizację projektów budowlanych, m.in. takich jak: decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji, 
pozwolenia na budowę (w przypadku realizacji i oddania do użytku naziemnych silosów na materiały 
sypkie o pojemności powyżej 30 m3 i wysokości większej niż 4,50 m). Przepisy ww. ustawy normują 
również kwestie dotyczące działalności w ramach projektowania, utrzymywania, rozbiórki 
i remontowania obiektów budowlanych. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012, poz. 
647 z późn. zm.) wprowadza wymóg uwzględniania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku ich braku – uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu przy planowaniu lokalizacji i projektowaniu inwestycji budowlanych.  

Regulacje dotyczące dotacji unijnych 

Zarówno na działalność sprzedażową, jak i produkcyjną Grupy wpływ mają regulacje dotyczące 
dotacji unijnych w sektorze rolnym, w szczególności związane z modernizacją gospodarstw rolnych 
oraz ze wsparciem dla wiejskich przedsiębiorców. 

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 
z późn. zm.) określa zadania, właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005). Ponadto 
ww. ustawa reguluje warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej 
w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich. 

Dokładną specyfikację warunków oraz tryb przyznawania pomocy dla rolników, w tym szczegółowe 
informacje o przysługujących im prawach i obowiązkach, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
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przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193 poz. 1397, z późn. zm.). 

Państwową osobą prawną odpowiedzialną m.in. za wdrażanie instrumentów pomocy finansowej 
z funduszy unijnych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa („ARMiR”), działająca 
zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa (Dz.U. 2009, Nr 98, poz. 
634, z późn. zm.). Do głównych zadań ARMiR należy wspieranie inwestycji w rolnictwie, 
przetwórstwie, o czym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy 
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ROZDZIAŁ 14. INFORMACJE O EMITENCIE  

14.1.  Podstawowe informacje o Emitencie  

14.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Nazwa (firma): Feerum spółka akcyjna. 

Nazwa skrócona: Feerum S.A.  

14.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny  

Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189. 

14.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 

Spółka została zawiązana w dniu 15 stycznia 2007 roku na podstawie aktu notarialnego 
sporządzonego przez notariusza Mariusza Kędzierskiego prowadzącego kancelarię notarialną 
w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 2 (Repertorium A 383/07) i wpisana w dniu 9 maja 2007 roku do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000280189. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

14.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego 
siedziby 

Siedziba: Chojnów 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Adres: ul. Okrzei 6 

59-225 Chojnów 

Telefon/Faks: +48 76 81 96 738 

E-mail:  sekretariat@feerum.pl 

Adres strony internetowej: http://www.feerum.pl 

14.1.5. Przepisy prawa, na podstawie których działa Emitent 

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. 

14.2.  Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

Historia Emitenta związana jest z działalnością prowadzoną pierwotnie przez Daniela Janusza, 
a następnie Feerum s.c.  
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Przedsiębiorstwo Feerum Daniel Janusz powstało we wrześniu 2002 r. jako jednoosobowa 
działalność gospodarcza zajmująca się przygotowaniem dokumentacji projektowej do produkcji 
suszarń zbożowych. 

Ten etap rozwoju działalności Emitenta na rynku maszyn dla rolnictwa zakładał produkcję maszyn 
wyłącznie w oparciu o zaangażowanie podwykonawców. Pierwsza maszyna suszarnicza dla zbóż 
przygotowana według własnej dokumentacji projektowej wyprodukowana została w grudniu 2002 r. 
przy współpracy dwóch polskich zewnętrznych firm produkcyjnych. 

Feerum s.c. powstała w lutym 2004 r. z połączenia działalności gospodarczych Daniela Janusza oraz 
Jarosława Urbasia. Wspólna działalność była kontynuacją wcześniejszej współpracy obu firm – już od 
2002 r. obaj wspólnicy w kooperacji produkowali i sprzedawali suszarnie zbożowe, podnośniki 
kubełkowe, przenośniki taśmowe i połączenia technologiczne. 

Wobec zwiększonej liczby zamówień na produkty według opracowywanej przez Feerum s.c. 
dokumentacji moce produkcyjne podwykonawców okazały się niewystarczające. Dodatkowo problemy 
związane z logistyką i rosnące koszty działalności spowodowały konieczność uniezależnienia się od 
firm zewnętrznych. W 2005 r. Emitent uruchomił własną produkcję w nowo otwartym zakładzie w 
Chojnowie. 

W 2006 r. Feerum s.c. uzyskała certyfikat na sprzedaż produktów na terenie Białorusi, która stanowiła 
główny rynek zbytu Emitenta do 2010 r. 

W grudniu 2006 r. ze spółki cywilnej Feerum s.c. wystąpił pan Jarosław Urbaś, a na jego miejsce 
wstąpiła pani Magdalena Łabudzka-Janusz. Następnie, w wyniku konieczności dostosowania struktury 
i formy organizacyjnej firmy do zakresu i skali prowadzonej działalności wspólnicy zdecydowali się na 
utworzenie spółki akcyjnej, do której wnieśli wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa 
prowadzonego przez Feerum s.c. wraz ze wszystkimi składnikami wchodzącymi w jego skład. Feerum 
Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 maja 2007 r. 
Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Feerum S.A. zostały objęte przez Daniela Janusza oraz 
Magdalenę Łabudzką-Janusz. 

W 2008 r. rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z parkiem maszynowym 
i całą infrastrukturą. W tym samym roku Emitent został przyjęty do LSSE. Produkcja w nowym 
zakładzie została uruchomiona w styczniu 2010 r. 

Między 2009 a 2012 rokiem Emitent dynamicznie zwiększał sprzedaż – średniorocznie o 26,3%. 
Głównym czynnikiem, który miał wpływ na tak dynamiczny wzrost, było uruchomienie nowego zakładu 
produkcyjnego w styczniu 2010 roku, który pozwolił na zaoferowanie szerszego portfolio produktów, 
a jego moce produkcyjne pozwoliły na zaspokojenie większej liczby klientów. Do wzrostu przychodów 
Emitenta przyczyniło się również rosnące zapotrzebowanie na elewatory, wsparte programami 
dofinansowania unijnego dla rolnictwa oraz coraz większa rozpoznawalność marki Emitenta. 
Stopniowo powiększono liczbę handlowców, co pozwoliło na większe pokrycie geograficzne kraju. 
Rezultatem tych działań był wzrost zamówień i tym samym przychodów ze sprzedaży. Ponadto 
w 2012 r. Spółka znacząco poprawiła rentowność, generując marżę EBITDA na poziomie 21% oraz 
marże netto na poziomie prawie 15%. 

W 2011 r. Emitent podjął strategiczną decyzję o zmianie głównych kierunków sprzedaży i skupieniu 
się na: (i) rynku krajowym, który obecnie stanowi jego główny rynek zbytu, oraz (ii) perspektywicznych 
rynkach eksportowych, które w jego ocenie charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu. Do 
takich kierunków sprzedaży Emitent zaliczył: Niemcy, Francję, Rumunię, a także rynki wschodnie 
(Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Litwa). Jednocześnie Emitent ograniczył sprzedaż na coraz mniej 
stabilny i przewidywalny rynek białoruski. 

Jednym z większych sukcesów w 2011 r., a zarazem sztandarowym projektem Emitenta 
w dotychczasowej historii, była realizacja (jako główny wykonawca) jednej z największych 
wykonanych do tej pory na obszarze Polski inwestycji pod względem powierzchni magazynowej  
– elewatora dla firmy Młynpol Sp.j. o łącznej pojemności blisko 75 tys. ton. 

W październiku 2012 r. Emitentowi przyznano dofinansowanie na realizację projektu polegającego na 
przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 2012-2014 w celu opracowania 
innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem 
odpylania charakteryzującej się mniejszym zużyciem energii, mniejszą materiałochłonnością, jak 
również mniejszym oddziaływaniem na środowisko. Projekt ma zakończyć się wdrożeniem nowego 
produktu do bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. 
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W styczniu 2013 r. Emitentowi przyznano dofinansowanie na wdrożenie opatentowanego spiralnego 
wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych w ramach Pilotażu Wsparcia 
na pierwsze wdrożenie wynalazku.  

W październiku 2012 r. został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta poprzez emisję akcji serii C 
i D. Akcje nowych emisji zostały objęte przez Daniela Janusza i Magdalenę Łabudzką-Janusz 
w zamian za wkład pieniężny i niepieniężny w postaci udziałów w kapitale zakładowym Feer-Pol 
sp. z o.o. W wyniku powyższych działań powstała Grupa Kapitałowa, w której Emitent jest podmiotem 
dominującym wobec dwóch spółek zależnych: Feer-Pol sp. z o.o. i Pol-Silos sp. z o.o. (pośrednio 
poprzez Feer-Pol sp. z o.o.).  

W dniu 12 listopada 2012 r. Spółka złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu 
na wynalazek. Przedmiotem wynalazku jest sposób suszenia ziaren, zwłaszcza zbóż, nasion 
oleistych. 
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ROZDZIAŁ 15. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

15.1.  Struktura organizacyjna Grupy Emitenta 

Grupa Kapitałowa składa się z 3 spółek, w której Emitent jest podmiotem dominującym wobec 
2 Spółek Zależnych.  

Grupa Kapitałowa działa na rynku produkcji maszyn dla rolnictwa, w tym w szczególności maszyn 
i urządzeń do przechowalnictwa zbóż. 

W Grupie Kapitałowej Emitent pełni rolę spółki holdingowej, spółki faktycznie prowadzącej działalność 
oraz odpowiedzialnej za zarządzanie strategiczne.  

Informacje o akcjonariuszach Emitenta oraz o podmiotach wobec niego dominujących znajdują się 
w rozdziale 23 Prospektu „Znaczni Akcjonariusze”. 

Podmiotami zależnymi Emitenta są: 

Spółka Siedziba 

Feer-Pol sp. z o.o. Chojnów 

Pol-Silos sp. z o.o. Chojnów 

Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Emitenta: 

 

Feerum S.A. 

                    100% 

Feer-Pol sp. z o.o. 

                    100% 

Pol-Silos sp. z o.o. 

15.2.  Lista podmiotów zależnych Spółki 

Poniżej przedstawiono listę wszystkich podmiotów zależnych od Spółki: 

Feer-Pol sp. z o.o. 

Feer-Pol sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 
0000417995. Emitent posiada 100% udziałów w spółce Feer-Pol sp. z o.o., które dają 100% głosów 
na jej zgromadzeniu wspólników. Feer-Pol sp. z o.o. nie prowadzi działalności. 

Główne informacje o Feer-Pol sp. z o.o.: 

Nazwa i forma prawna: Feer-Pol sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Chojnów, ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów 

Kapitał zakładowy: 21.010.000,00 PLN 
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Pol-Silos sp. z o.o. 

Pol-Silos sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 
0000417920. Emitent dysponuje pośrednio 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników poprzez 
Feer-Pol sp. z o.o., która posiada 100% udziałów w spółce Pol-Silos sp. z o.o. Pol-Silos sp. z o.o. nie 
prowadzi działalności.  

Główne informacje o Pol-Silos sp. z o.o.: 

Nazwa i forma prawna: Pol-Silos sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Chojnów, ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów 

Kapitał zakładowy: 5.100,00 PLN 

Istnienie spółek zależnych nieprowadzących działalności uzasadnione jest faktem restrukturyzacji  
związanej ze wprowadzeniem znaku towarowego „FEERUM”. Prawa do znaku towarowego 
„FEERUM” posiadane są obecnie przez Pol-Silos sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Feer-Pol 
sp. z o.o., której wszystkie udziały są z kolei własnością Emitenta. Emitent korzysta ze znaku 
towarowego „FEERUM” na podstawie zawartej z Pol-Silos sp. z o.o. umowy licencyjnej, której opis 
znajduje się w pkt 24.3 Prospektu. 

15.3.  Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach 
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Firma spółki 
Siedziba i adres 

Kraj siedziby 

Przeważający 
przedmiot 

działalności 

Kapitał 
wyemitowany 

(PLN) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

(PLN) 

Procent 
posiadanego 

kapitału 

Procent 
posiadanych 

głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

lub 
Zgromadzeniu 

Rezerwy 
na dzień 

31.12.2012 
(PLN) 

Zyski i straty 
wynikające 
z normalnej 

działalności po 
opodatkowaniu 
za ostatni rok 

obrotowy 
(PLN) 

Wartość, 
według której 

Emitent 
ujawnia 

akcje/udziały 
posiadane  

na rachunkach 
(PLN)  

Kwota 
pozostała  
do zapłaty 

z tytułu 
posiadanych 

akcji/udziałów 
(PLN) 

Kwota 
dywidendy 

z tytułu 
posiadanych 

akcji/udziałów 
otrzymana 
w ostatnim 

roku 
obrotowym 

Feer-Pol sp. z o.o.  
z siedzibą  
w Chojnowie, 
ul. Okrzei 6,  
59-225 Chojnów 
Polska 

Spółka nie 
prowadzi 

działalności 21.010.000 420.200 21.010.000 100% 100% 0 

Nie dotyczy. 
Spółka 

powstała  
w 2012 r. 

21.010.000 0 0  

Pol-Silos sp. z o.o.  
z siedzibą  
w Chojnowie, 
ul. Okrzei 6,  
59-225 Chojnów 
Polska* 

Spółka nie 
prowadzi 

działalności 5.100 52 5.100 100% 100% 0 

Nie dotyczy. 
Spółka 

powstała 
w 2012 r. 

5.100 0 0  

Źródło: Emitent 

*Spółka zależna pośrednio przez Feer-Pol sp. z o.o., która posiada 100% udziałów Pol-Silos sp. z o.o. 
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ROZDZIAŁ 16. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

16.1.  Przewagi konkurencyjne 

Emitent realizuje całościowe projekty opracowywane w odpowiedzi na konkretne potrzeby 
poszczególnych klientów. Działalność Emitenta koncentruje się na produkcji i montażu 
kompleksowych elewatorów zbożowych, a także dostarczaniu ich komponentów w zależności od 
potrzeb klienta. Działalność firmy obejmuje produkcję urządzeń, projektowanie i wdrażanie 
nowoczesnych technologii suszenia i magazynowania płodów rolnych. Wieloletnie doświadczenie oraz 
nowatorskie rozwiązania techniczne opracowywane i wdrażane przez Emitenta w procesie produkcji 
wpłynęły korzystnie na uzyskiwane przez Emitenta marże oraz pozwoliły na zbudowanie silnej 
i systematycznie rosnącej pozycji biznesowej i uzyskania statusu jednego z największych graczy na 
polskim rynku elewatorów. 

Emitent jest podmiotem charakteryzującym się bogatym doświadczeniem, dynamicznym wzrostem 
skali działalności oraz solidnymi wynikami finansowymi. Zdaniem Zarządu Emitent dysponuje 
szeregiem poniżej przedstawionych przewag konkurencyjnych, umożliwiających mu dalszy 
dynamiczny rozwój: 

Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość produkcji 

Emitent posiada nowoczesny zakład produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniający 
wysoką precyzję wykonania i jakość produkowanych wyrobów. Zakład wyposażony jest 
w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniające najwyższe światowe normy 
techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom (wszystkie 
wykorzystujące technologię komputerowego sterowania urządzeń CNC). Emitent dysponuje między 
innymi linią do falowania blach o grubości blachy 2,5 mm i wytrzymałości powyżej 600 Mpa jako jeden 
z nielicznych producent silosów w Europie. Zwiększona precyzyjność urządzeń pozwala na poprawę 
parametrów produktów, ich zwiększoną niezawodność oraz wydłużenie technologicznej żywotności, 
co skutkuje ich mniejszą awaryjnością i obniża koszty eksploatacji po stronie klienta i tym samym 
wpływa na zwiększenie atrakcyjności oferty Emitenta. Zgodnie z opiniami uzyskiwanymi przez 
Emitenta od klientów wysoka jakość i precyzja oferowanych rozwiązań nie ustępuje jakości produktów 
oferowanych na rynku przez zagranicznych konkurentów. 

Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie przewagi jakościowej 

Emitent od początku swojej działalności był nastawiony na innowacyjne rozwiązania mogące 
zapewnić mu przewagi konkurencyjne na rynku, w tym w szczególności przewagę kosztową. Ponadto 
efektem szczegółowej obserwacji i analizy rynku była decyzja Emitenta o wprowadzeniu 
najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań technologicznych przy produkcji elewatorów zbożowych. 

Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań, znacząco zdaniem Zarządu zwiększającym przewagę 
konkurencyjną na naszym rynku, jest możliwość oferowania przez Emitenta silosów z blachy falistej, 
co znacząco wpływa na redukcję kosztów dzięki zmniejszonemu zużyciu materiałów. Według 
najlepszej wiedzy Zarządu Emitent jest jednym z największych producentów oferujących konstrukcje z 
blachy falistej w Polsce. Poza Emitentem elewatory z blachy falistej oferują głównie zagraniczni 
konkurenci Emitenta obecni na polskim rynku, jak Riela i Tornum. 

Emitent prowadzi również działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadził 
szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. 
Wprowadzenie nowych technologii do produkcji pozwoliło również Emitentowi zwiększyć efektywność 
produkcji, zmniejszyć jej pracochłonność oraz koszty wytworzenia produktów. Przykładowo dzięki 
zakupie linii automatycznej do cięcia i profilowania stali Emitent rozpoczął produkcję blach bocznych 
silosów w cyklu automatycznym z kręgu, co pozwoliło mu na obniżenie pracochłonności o ok. 70%. 
Ponadto dzięki wprowadzeniu blach konstrukcyjnych wysoko wytrzymałych, Emitent rozpoczął proces 
optymalizacji produktów, co wpłynie na obniżenie ich wagi, pracochłonności oraz kosztów logistyki.   

O wysokiej jakości produktów Emitenta świadczy między innymi długa lista referencyjna oraz 
zastosowanie jego produktów w zakładach przemysłowych pracujących w cyklu ciągłym, jak: Cargil, 
Dosche, Ekoplon, Młynpol, Agrocentrum i inni. 
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Efektywność kosztowa 

Powtarzalność części schematów produkcyjnych oraz rozwiązań wypracowanych przez Emitenta 
pozwoliła na optymalizację procesu produkcyjnego. Umożliwia to szybsze reagowanie na oczekiwania 
czy zmieniające się wymagania klientów, lepsze dostosowanie do potrzeb rynku, a jednocześnie 
wprowadzone zmiany i innowacje zapewniające klientom zmniejszone koszty eksploatacji czy 
mniejszą awaryjność są elementem wyróżniającym Emitenta na tle rynku. 

Dodatkowo Emitent zwolniony jest do 2017 r. z podatku dochodowego od osób prawnych do 
wysokości połowy wartości nakładów inwestycyjnych (koszty kwalifikowane) poniesionych w związku 
z budową nowego zakładu produkcyjnego wraz z parkiem maszynowym i infrastrukturą położonego 
na terenie LSSE. Zgodnie z warunkami strefowymi wartość inwestycji Emitenta w nowy obiekt 
określono na min. 30,3 mln PLN. Emitent w latach 2008 do Dnia Zatwierdzenia Prospektu wydał 
34,4 mln PLN na realizację tej inwestycji, z czego 30,8 mln PLN zaliczono do kosztów kwalifikowanych. 

Umacnianie pozycji Emitenta na rynku możliwe dzięki elastycznemu procesowi produkcyjnemu 
oraz szerokiemu asortymentowi produktów 

Emitent posiada jeden z najszerszych na polskim rynku asortymentów produktów i podzespołów 
(łącznie 27.000 komponentów), mogąc tym samym bardzo kompleksowo zaspokoić zapotrzebowanie 
zgłaszane przez klientów.  

Emitent dysponuje doświadczonym zespołem, który jest w stanie w bardzo krótkim czasie sporządzić 
projekt według oczekiwań klienta, jak również odpowiednio dostosować i zmodyfikować go na etapie 
jego realizacji. Możliwość tak elastycznej reakcji dzięki optymalnemu procesowi produkcji oraz 
szybkiemu procesowi decyzyjnemu przekłada się na szybkość dostaw oraz korzystnie wpływa na 
finalną cenę dla klienta. 

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia szybkie i kompleksowe rozwiązania 
w odpowiedzi na potrzeby klientów 

Emitent realizuje projekty inwestycyjne „pod klucz”. Jego rozwiązania są przygotowywane pod 
konkretne potrzeby poszczególnych rodzajów odbiorców – klientom, na bazie analizy ich potrzeb, 
proponowane są rozwiązania technologiczne, a następnie realizowana cała inwestycja do 
uruchomienia obiektu i oddania go do eksploatacji. Dzięki długoletniemu (ponad 10 lat) doświadczeniu 
Emitenta, jego wysoko wykwalifikowanej kadrze konstruktorów i projektantów jest on w stanie 
zaoferować doradztwo i wsparcie przy zaprojektowaniu kompleksowego elewatora, tak aby schemat 
połączeń często kilkudziesięciu maszyn i urządzeń tworzących elewator był prosty i zoptymalizowany, 
a jednocześnie funkcjonalny, co ma istotne znaczenie przy jego późniejszym wykorzystaniu. 
Konstrukcje projektowane są przez Emitenta przy użyciu najnowocześniejszych metod, które 
pozwalają na optymalne wykorzystanie materiałów i wdrażanie nowoczesnych technologii budownictwa. 

16.2.  Strategia 

Długoterminowym celem strategicznym Emitenta jest uzyskanie pozycji istotnego gracza na 
europejskim rynku kompleksowych elewatorów poprzez dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonej 
działalności. Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku krajowym oraz wejść na wybrane 
rynki europejskie, jak również rynki światowe, co będzie kolejnym etapem rozwoju.  

Emitent zamierza realizować nakreśloną do 2015 r. strategię, podejmując działania wspierające 
(i) rozwój sprzedaży na rynkach krajowym oraz zagranicznych poprzez wzmocnienie działu sprzedaży 
i rozszerzenie współpracy z dealerami, a także poprzez (ii) wprowadzanie kolejnych nowych 
produktów i rozwiązań technologicznych oraz rozbudowę bazy produkcyjnej. 

Rozwój sprzedaży na rynkach krajowym oraz zagranicznych 

• Wzmocnienie sieci sprzedaży oraz działu projektowego – wraz ze wzrostem skali 
działalności Emitent odpowiednio wzmacnia siły sprzedażowe, zwiększając liczbę sprzedawców 
oraz zespół projektowy. 

Emitent zamierza również zwiększyć nakłady na marketing, między innymi poprzez zwiększenie 
udziału w zagranicznych targach i wystawach rolniczych (takich jak EuroTier w Hanowerze czy 
Agromalim w Rumunii). 
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• Intensyfikacja działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych – Emitent zamierza 
aktywnie rozwijać sprzedaż na obecnych (Ukraina, Białoruś i Litwa), jak również na nowych 
rynkach zbytu oferujących w ocenie Zarządu atrakcyjne perspektywy wzrostu ze względu na 
potencjał rozwoju branży rolnej oraz przetwórstwa produkcji rolnej, w tym także potrzeby 
związane z ich modernizacją i unowocześnieniem. Do najciekawszych kierunków ekspansji 
zagranicznej Spółka zalicza Niemcy, Francję i Rumunię oraz rynki wschodnie, jak Kazachstan, 
Ukraina i Białoruś. Rozwój sprzedaży na tych rynkach Emitent zamierza realizować poprzez 
rozszerzenie współpracy z dealerami. 

Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne i rozbudowa bazy produkcyjnej 

• Rozbudowa bazy produkcyjnej – w związku ze zwiększeniem skali działalności Emitent 
zamierza rozbudować magazyn wyrobów gotowych. Na dodatkowej powierzchni planuje 
magazynować elementy zaawansowane technologicznie oraz stal zakupioną pod 
zakontraktowane projekty. Rozbudowa magazynu pozwoli Emitentowi na utrzymanie krótkich 
terminów dostaw dla klientów przy rosnącej skali produkcji, jak również optymalne 
wykorzystanie obecnych maszyn i urządzeń. Dodatkowo Emitent planuje rozbudować park 
maszynowy.  

• Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne – Emitent zamierza również 
kontynuować inwestycje w badania i rozwój, które pozwolą na dalszą modernizację produktów 
i procesów produkcyjnych, a tym samym polepszanie jakości produkowanych elewatorów. 
Obecnie Emitent jest w trakcie realizacji projektu, który ma na celu opracowanie i wdrożenie do 
produkcji innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym 
systemem odpylania.  

16.3.  Podstawowe produkty i usługi Emitenta 

Działalność Emitenta polega na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań służących magazynowaniu 
i suszeniu produktów roślinnych (zboża, rośliny strączkowe i oleiste itp.), takich jak: elewatory, silosy 
zbożowe, obiekty suszarnicze, transporty pionowe i poziome, czyszczalnie, mieszalnie pasz. 

Emitent specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów polegających na przygotowaniu, 
produkcji i montażu elewatorów ze stali o pojemności od 5-10 do 50-100 tys. ton, wykorzystywanych 
w różnych branżach przemysłu rolnego do przechowywania ziarna zbóż, roślin strączkowych oraz pasz. 
Produkcja takich obiektów realizowana jest „pod klucz” i pod konkretne zamówienie klienta. Elewator 
standardowo składa się z suszarni i silosów zbożowych, przenośników oraz innych materiałów 
pomocniczych, np. systemów odpylających, czyszczalni, systemów pomiarowych i kontrolnych. 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitent jest jednym z największych producentów oferujących konstrukcje 
z blachy falistej w Polsce. Silosy z blachy falistej charakteryzują się lepszą wytrzymałością, 
pozwalając na budowę obiektów o większej pojemności, tj. od 2 tys. ton do 16 tys. ton w jednym 
zbiorniku. Poza tym silosy z blachy falistej o tych pojemnościach charakteryzują się mniejszą wagą 
oraz są prostsze w montażu ze względu na mniejszą ilość połączeń i wzmocnień (w przypadku 
silosów z blachy falistej nie ma potrzeby stosowania wzmocnień poziomych, jak w przypadku silosów 
z blachy płaskiej), jak również estetyczniejszym wyglądem. 

Przychody ze sprzedaży Emitenta w podziale na podstawowe grupy produktów w latach 2009-2012  

mln PLN 2012 2011 2010 2009

Suszarnie z oprzyrządowaniem 10.071 19.436 16.088 11.479
Silosy z oprzyrządowaniem 36.884 27.065 15.810 15.704
Usługi 8.069 4.042 2.815 116
Złom 438 590 216 263
Towary i materiały 101 86 2 6

Razem 55.563 51.219 34.931 27.568

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 
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Kluczowymi grupami produktów Emitenta są: (i) suszarnie wraz z oprzyrządowaniem oraz (ii) silosy 
wraz z oprzyrządowaniem. Przychody z ich sprzedaży stanowiły łącznie ponad 85% przychodów 
Emitenta zrealizowanych w latach 2009-2012.  

Emitent sprzedaje suszarnie i silosy łącznie w ramach kompleksowych obiektów magazynowo- 
-suszarniczych (elewatorów) lub samodzielnie. Średnio połowa przychodów ze sprzedaży realizowana 
jest ze sprzedaży elewatorów, drugą połowę stanowi sprzedaż mniejszych obiektów, jak suszarnie czy 
silosy wraz z oprzyrządowaniem. 

Wraz z rozbudową bazy produkcyjnej oraz wzmocnieniem sieci sprzedaży przychody ze sprzedaży 
tych dwóch grup produktowych w okresie 2009-2012 systematycznie rosły, o 45,8%, 17,3% i 1%. 
W związku z faktem, iż popyt na poszczególne produkty zależy m.in. od czynników pogodowych, 
polityki rolnej danego kraju czy finansowania z UE, nie można wskazać wyraźnego trendu 
w sprzedaży tych produktów.  

Sprzedaż usług wzrosła w 2012 r. do 14,5% z ok. 8% w latach 2010-2011. Są to usługi głównie 
budowlane związane ze świadczeniem prac fundamentowych. Prace te wykonywane są w kraju przez 
podwykonawców Emitenta, który pełni rolę głównego wykonawcy, a ich wzrost w 2012 r. wynikał ze 
zwiększenia udziału sprzedaży w kraju. 

Sprzedaż „złomu” obejmująca sprzedaż odpadów poprodukcyjnych czy materiałów do produkcji oraz 
sprzedaż „towarów i materiałów”, w skład której wchodzi sprzedaż części zamiennych do wyrobów 
produkowanych przez Emitenta oraz wykorzystywanych przez grupę serwisową do napraw 
pogwarancyjnych i gwarancyjnych płatnych, stanowi znikomy udział w przychodach ze sprzedaży 
Emitenta (łącznie 1% przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie).  

W analizowanym okresie Emitent nie wprowadzał nowych produktów ani usług do swojej oferty, które 
w istotny sposób różniłyby się od obecnie oferowanego zakresu produktów opisanego poniżej. Spółka 
prowadzi natomiast działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie rozwoju przemysłu maszynowego, 
dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych podzespołów do 
budowy elewatorów. Obecnie Emitent:  

(i) kontynuuje prace nad obniżeniem wagi produktów innych niż transportowe dzięki 
wprowadzeniu blach konstrukcyjnych wysoko wytrzymałych oraz  

(ii) jest w trakcie realizacji projektu, który ma na celu opracowanie innowacyjnej 
energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem 
odpylania. 

Szczegółowy opis projektu suszarni oraz innowacyjnych technologii wdrożonych przez Emitenta 
w ostatnich trzech latach przedstawiony został w Rozdziale 18.2. Prospektu.  

Suszarnie 

Suszarnie służą do osuszania ziaren zbóż, zanim trafią do silosa. Wymagające procesu suszenia 
standardowo zebrane ziarno pszenicy charakteryzuje się najczęściej 18-20% wilgotnością, która 
ogranicza okres jego składowania do maksimum 5-7 dni. Najskuteczniejszym sposobem, który 
pozwala na dłuższe przechowywanie zebranego ziarna, jest jego wysuszenie w specjalnie do tego 
celu przystosowanych maszynach. Ziarno o wilgotności 14% i temperaturze 5°C można bezpiecznie 
przechowywać przez okres 3 lat, natomiast o wilgotności 24% i temperaturze 25°C tylko kilkadziesiąt 
godzin. W typowym okresie letnim (tj. bez opadów) przypadającym na okres żniw pszenicznych ziarno 
dojrzewa i posiada poziom wilgotności niewymagający procesu suszenia. Niemniej jednak w związku 
ze zmieniającym się klimatem oraz częstymi opadami deszczu wzrasta potrzeba zastosowania 
suszarń zbożowych do suszenia ziarna pszenicy. Podobnie w przypadku ziaren rzepaku, który 
w ostatnich latach dojrzewa w okresie pokrywającym się ze żniwami pszenicznymi. Ziarno rzepaku do 
krótkiego kilkumiesięcznego przechowywania wymaga wilgotności nie większej niż 9%, zaś do 
przechowywania na dłuższy okres – 7%. Procesu suszenia wymaga również kukurydza stosowana na 
ziarno. Zbiory ziarna kukurydzy w Polsce przypadają na okres październik-grudzień. Ziarno zbierane 
jest przy wilgotności 30-40%. Do przechowywania ziarno wymaga poniżej 14% wilgotności, podobnie 
jak pszenica. Kukurydza jest często siana w przypadku wymarznięcia roślin ozimych (jak rzepak czy 
pszenica).  

Emitent oferuje suszarnie porcjowe oraz ciągłe. Suszarnie porcjowe to maszyny o możliwości 
suszenia pojedynczych porcji o gabarytach 4-25 ton, natomiast suszarnie ciągłe to maszyny suszące 
bez przerwy w cyklu dobowym do 2.500 ton pszenicy.  
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Suszarnie składają się z: 

– kolumny suszarniczej daszkowej stalowej (blachy ocynkowane) skręcanej połączeniami 
śrubowymi ocynkowanymi, 

– systemu wysypu zboża z kolumny – stalowej ramy oraz mechanizmu z napędem silnikowym 
i przekładnią, 

– pieca z wymiennikiem lub bez wymiennika ciepła wykonanego z obudowy stalowej stali 
czarnej, 

– kształtowników metalowych i siatki ze stali kwasoodpornej oraz wsadu ze stali żaroodpornej  
– spawanego,  

– palnika na olej opałowy lekki lub gaz,  

– wentylatorów wyciągowych lub cyklowentylatorów odpylających,  

– systemu pomiaru temperatur i kontroli pracy i sterowania oraz zabezpieczeń elektrycznych, 

– systemu oczyszczania ziarna (czyszczalnia zbożowa),  

– kompletu podestów obsługowych i drabin wejściowych. 

Suszarnie w pełni produkowane są przez Emitenta, jedynie palniki, przekładnie i silniki oraz łopatki 
wentylatorów nabywane są od producentów wyżej wymienionych elementów. 

Silosy 

W ofercie Emitenta znajdują się zarówno silosy płaskodenne, jak i lejowe:  

• Silosy płaskodenne charakteryzują się z reguły większymi pojemnościami niż silosy lejowe 
i służą do magazynowania ziaren przez okres do 2-3 lat.  

• Silosy lejowe (o kącie nachylenia leja 40°i 50°) charakteryzują się mniejszą pojemnością niż 
silosy płaskodenne, ale oferują możliwość szybszego opróżniania. 

Wszystkie silosy oferowane przez Emitenta posiadają powierzchnię boczną wykonaną z blachy falistej 
ocynkowanej. Pozostałe elementy konstrukcji (m.in. słupy pionowe, konstrukcja dachu, elementy 
nośne) wykonane są również z blachy ocynkowanej. Każdy element konstrukcji podlega obróbce 
plastycznej w zakładzie produkcyjnym Emitenta. Do montażu konstrukcji w całość Emitent używa 
połączeń śrubowych i uszczelnień specjalistycznych klejowych lub sylikonowych oraz podkładek 
metalowych i syntetycznych. Silosy z blachy falistej stosuje się do magazynowania ziarna zbóż i śrut, 
a ich pojemność kształtuje się od 5 do 18.000 m3.  

Silosy zbożowe wyposażone są w niżej wymienione urządzenia, w zależności od wykonywanego 
projektu: 

– krążące przenośniki ślimakowe wygarniające (stalowe), 

– zasuwy ręczne i elektryczne (stalowe), 

– podesty, drabiny obsługowe (stalowe), 

– konstrukcje stalowe (estakady, wieże i wiaty nad koszem przyjęciowym) do podpierania 
przenośników zasypujących zbiorniki (stalowe), 

– systemy podłóg nawiewowych z kanałami (stalowe), 

– systemy i wentylatory nawiewowe (stalowe), 

– systemy pomiaru temperatur i poziomu ziarna, 

– systemy oczyszczania ziarna (czyszczalnie zbożowe). 

Jedynym istotnym podzespołem składającym się na konstrukcję silosów zbożowych, którego Emitent 
nie produkuje samodzielnie w zakładzie, jest system oczyszczania ziarna. Ze względu na jego niski 
udział w obrotach oraz szeroką dostępność Emitent obecnie nie ma planów rozpoczęcia własnej 
produkcji tego elementu, niemniej jednak nie wyklucza wprowadzenia go do portfela produktów 
w przyszłości.  
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Oprzyrządowanie 

Przenośniki 

Oferta Emitenta obejmuje całą gamę przenośników, w tym: 

• podnośniki kubełkowe,  

• przenośniki taśmowe i łańcuchowe. 

Podnośnik kubełkowy jest przeznaczony do transportu pionowego materiałów sypkich. Jego 
konstrukcja wykonana jest w całości z blach skręcanych połączeniami śrubowymi. Transportuje ziarno 
pasem parciano-gumowym z zamontowanymi czerpakami stalowymi. Stopa podnośnika zawiera 
bęben stalowy osadzony na wale i jest ułożyskowana z systemem regulacji i napinania. Do składników 
podnośnika zalicza się także głowicę napędową z bębnem stalowym osadzonym na wale 
ułożyskowana, z napędem silnikowym z motoreduktorem oraz z mechanizmem jednoobrotowym 
(bezpieczeństwa), podest obsługowo-serwisowy, system połączeń rurowych i kolan, rozdzielaczy oraz 
system pomiarowy i kontrolny. 

Przenośniki taśmowe i łańcuchowe są przeznaczone do transportu poziomego materiałów sypkich. 
Oba rodzaje standardowo wykorzystywane są do budowy elewatorów, a różnią się jedynie 
konstrukcją. Przenośnik taśmowy może mieć wiele zasypów (przyjęcia na siebie ziarna), standardowo 
jednak posiada jeden wysyp ziarna na końcu taśmociągu. Charakteryzuje się mniejszym zużyciem 
energii elektrycznej do napędu oraz nie niszczy ziarna, jego minusem jest jednak brak hermetyczności 
i lekkie zapylenie pod nim. Przenośnik łańcuchowy może natomiast posiadać wiele zasypów 
i odpowiednio wiele wysypów ziarna, w zależności od ilości zastosowanych otworów w dnie 
przenośnika, co pozwala w łatwiejszy sposób zasypywać rząd wielu zbiorników. 

Przenośnik taśmowy jest konstrukcją bardzo zbliżoną do podnośnika kubełkowego. W wersji 
taśmowej ziarno transportowane jest pasem parciano-gumowym na systemie rolek transportowych, 
natomiast wersja łańcuchowa do transportu używa stalowego łańcucha wraz z łopatkami.   

Pozostałe produkty 

W konstrukcji elewatora wykorzystywanych jest wiele innych mniejszych elementów produkowanych 
przez Emitenta, takich jak: systemy odpylające (wentylatory, cyklowentylatory), przyrządy pomiarowe 
i kontrolne oraz szafy sterownicze. 

Spółka samodzielnie wykonuje systemy szaf sterowniczych z zabezpieczeniami siłowymi, a także 
systemy sterowania obiektami, opierając się głównie na podzespołach międzynarodowego koncernu 
Eaton. Obudowy wentylatorów oraz wentylatorów odpylających (tzw. cyklowentylatorów) wykonywane 
są przez Emitenta, a wyłącznie łopatki wentylatorów i silniki nabywane są od ich producentów.  

16.4.  Geograficzna struktura sprzedaży 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat zaszły istotne zmiany w kierunkach sprzedaży Emitenta.  

W latach 2009-2010 dominowała sprzedaż na rynkach zagranicznych (odpowiednio 94% i 74% 
sprzedaży w 2009 i 2010 r.). W tym okresie ze względu na dużą chłonność rynku i atrakcyjne marże 
głównym rynkiem zbytu była Białoruś (ponad 90% sprzedaży na eksport w latach 2009-2010).  

Od 2011 r., w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej na Białorusi, Emitent skoncentrował się 
na sprzedaży w kraju, zwiększając jej udział w całości sprzedaży do 67,1% i 80,3% odpowiednio 
w 2011 i 2012 r. w porównaniu z 25,6% w 2010 r. W przypadku rynków zagranicznych Emitent 
zwiększył sprzedaż na Ukrainę, która stała się głównym zagranicznym rynkiem zbytu od 2011 r. 
(71,2% sprzedaży na eksport w 2012 r. w porównaniu z 5,6% w 2010 r.), a ograniczył sprzedaż na 
rynek białoruski. 

W 2011 r. Emitent rozpoczął również współpracę z nowym dealerem pracującym na terenie Rumunii 
(4,0% sprzedaży na eksport w 2011 r.). Zdaniem Emitenta rynek rumuński jest perspektywiczny 
i zgodnie z założoną strategią (opisaną szerzej w pkt 16.2 Prospektu) planuje rozwijać sprzedaż w tym 
kierunku.   
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Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu w latach 2009-2012 

 2012 2011 2010 2009

Kraj 44.641 34.361 8.959 1.755
Eksport 10.922 16.858 25.972 25.813

Białoruś  622 4.281 23.331 25.496
Ukraina 7.773 10.777 1.446 317
Litwa 2.527 1.122 817 0
Czechy 0 0 378 0
Rumunia 0 679 0 0

Razem 55.563 51.219 34.931 27.568

Źródło: Zaudytowane jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. 

16.5.  Sprzedaż, marketing i polityka cenowa – organizacja i zarządzanie 

Organizacja i zarządzanie sprzedażą 

Sprzedaż w kraju prowadzona jest przez 10-osobowy zespół mobilnych sprzedawców oraz 
2 regionalnych koordynatorów sprzedaży nadzorowanych przez dyrektora sprzedaży. Sieć sprzedaży 
pokrywa cały obszar Polski. Sprzedawcy są w bezpośrednim kontakcie z klientem począwszy od 
pierwszego kontaktu po realizację zamówienia. Każdy z handlowców posiada podstawową wiedzę 
projektową, umiejętności planowania, techniczne oraz znajomość technologii w stopniu, który 
umożliwia mu przedyskutowanie potencjalnego rozwiązania z klientem i wstępne konsultacje 
dotyczące schematów optymalnych dla klienta połączeń i budowy elewatora, zanim szczegółowo 
zajmie się tym zespół projektowy. W procesie sprzedaży często biorą udział również projektanci 
działający centralnie z jednego biura, którzy doradzają sprzedawcy w kwestiach technicznych już na 
etapie ofertowania. W zależności od wielkości kontraktu finalne warunki kontraktu akceptuje Zarząd 
lub sprzedawca zgodnie z wytycznymi Zarządu.  

Sprzedaż na eksport oparta jest na współpracy z lokalnymi sieciami dealerskimi. Zasady współpracy 
opisane są szerzej w punkcie 16.6 Prospektu.  

Docelowa grupa klientów Emitenta 

Spółka kieruje swój produkt do podmiotów z sektora rolnego oraz spożywczego w kraju i za granicą, 
takich jak: (i) gospodarstwa rolne (powyżej 100 ha), (ii) firmy handlujące zbożem oraz (iii) zakłady 
przemysłowe, m.in. zakłady tłuszczowe, młyny, firmy produkujące pasze oraz biopaliwa. 

Pozyskiwanie klientów/ marketing 

Podstawowym sposobem pozyskiwania klientów w kraju jest bezpośredni kontakt 
z przedsiębiorstwami z grupy docelowej. Innymi metodami stosowanymi przez Emitenta są: 
(i) publikacja materiałów reklamowych w prasie branżowej, (ii) referencje od dotychczasowych 
klientów oraz (iii) udział w targach i wystawach rolniczych zarówno w Polsce (m.in. Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 
w Bednarach), jak i za granicą. 

W przypadku rynków zagranicznych pozyskiwaniem klientów zajmują się lokalni dealerzy, z którymi 
współpracuje Emitent, którzy zajmują się marketingiem i rozpowszechnianiem informacji na temat 
Emitenta i jego produktów, w szczególności biorą udział w targach i wystawach rolniczych, 
np. międzynarodowa wystawa rolnicza Interagro w Kijowie. 

Polityka cenowa 

Współpraca z partnerami handlowymi jest oparta na cenniku podstawowym stworzonym w oparciu 
o rozeznanie cen rynkowych, jak i wyliczeniu kalkulacyjnym kosztów spółki. Realizacja ofert, jak 
i wpływające zamówienia podlegają każdorazowej weryfikacji kosztów, które są wyliczane 
w zależności od kształtowania się kosztów gwarantujących uzyskanie odpowiedniej marży. 
Zabezpiecza go układ kompetencji do zatwierdzania poziomu marż. Spółka monitoruje cały czas 
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marżę transformacji (sprzedaż po odjęciu kosztów materiałowych przez sprzedaż), starając się 
utrzymywać ją na stałym poziomie. W tym celu zmiany cen stali są przekładane na zmiany cen 
produktów oferowanych klientom. 

16.6.  Organizacja i zarządzanie realizacją projektu 

Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od zebrania i analizy potrzeb klienta, poprzez 
propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję, aż po uruchomienie obiektu i oddanie do 
eksploatacji, usługi posprzedażowe oraz serwis.  

Schemat realizacji projektu 

 
Źródło: Emitent  

Prace przygotowawcze 

Wstępny projekt obiektu zgodnie z oczekiwaniami danego klienta przygotowywany jest przez dział 
projektowy na bazie informacji otrzymanych od sprzedawcy. Wstępną kalkulację ceny przygotowuje 
dział sprzedaży. Po uzgodnieniu projektu i ceny zawierana jest umowa. Na tym etapie 
przygotowywany jest również projekt budowlany, który w zależności od uzgodnień z klientem 
przygotowuje Emitent lub sam klient (w takim przypadku Emitent dostarcza wyłącznie wytyczne 
fundamentowe). Dział konstrukcyjno-projektowy przygotowuje następnie dokumentację wykonawczą. 
Prace przygotowawcze trwają średnio 2-3 tygodnie. 

Proces produkcyjny i montaż 

Główną działalnością Emitenta jest produkcja podzespołów i elementów do elewatorów. Emitent 
wykorzystuje do produkcji różne rodzaje blachy: ocynkowana, czarna i żaroodporna. 

Produkcja opiera się na czterech wydziałach: blacharskim, spawalniczym, ślusarskim i montażowym 
oraz prowadzona jest w dwóch zakładach: 

– Nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni 12.000 m2 wraz z placami manewrowymi 
i składowymi półfabrykatów oraz załadunkowymi o łącznej powierzchni 3,5 ha położony na terenie 
LSSE. Zakład został oddany do użytkowania w styczniu 2010 r. Park maszynowy wyposażony jest 
w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach wykorzystujące technologię 
komputerowego sterowania urządzeń CNC renomowanego producenta LVD Company nv 
i obejmuje: linię do profilowania blachy falistej o grubości blachy 2,5 mm i wytrzymałości powyżej 
600 Mpa, linię do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, wykrawarki młoteczkowe CNC, prasy 
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krawędziowe CNC, prasę hydrauliczną PYE 250SS, gilotynę hydrauliczną CNC oraz wypalarkę 
laserową z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem  

– Zakład z halą produkcyjną o powierzchni 3.500 m2 użytkowany przez Spółkę od 2005 r. Głównie 
wykonywane są w nim prace spawalnicze, ślusarskie oraz montażowe. Park maszynowy 
obejmuje: wypalarkę plazmową CNC, półautomaty spawalnicze Mig-Mag, prasę hydrauliczną 40 t, 
prasę mimośrodową 63 t, automat tokarski CNC, tokarkę uniwersalną, frezarkę, dłutownicę 
i szlifierkę do płaszczyzn. 

Proces obróbki blach jest zautomatyzowany. Po otrzymaniu zlecenia produkcyjnego przez wydział 
blacharski opracowywane jest oprogramowanie dla maszyn CNC. Proces obróbki blach obejmuje:  

– wykrawanie młoteczkowe przy użyciu pras hydraulicznych rewolwerowych,  

– wypalanie laserem (jedna z najszybszych i najdokładniejszych metod cięcia blach), 

– profilowanie lub cięcie blach z kręgu – produktem jest blacha płaska, która poddawana jest 
następnie dalszej obróbce, lub blacha falista (po przezbrojeniu blachy płaskiej),  

– cięcie na gilotynach za pomocą sterowanych CNC gilotyn hydraulicznych przygotowujące blachę 
do gięcia na prasach krawędziowych, 

– gięcie na prasach krawędziowych – gięciu na prasach krawędziowych wyposażonych w laserowy 
pomiar kąta poddawane są gotowe blachy (sformatowane, wykrojone lub wypalone). W procesie 
tym formowane są kształty elementów wchodzących w skład elewatora. 

W wydziale ślusarskim materiał jest cięty na pile taśmowej, a następnie podlega toczeniu, frezowaniu 
oraz dłutowaniu.  

Po odpowiednim przygotowaniu i sformatowaniu blachy jest ona skręcana i spawana przez wydział 
spawalniczy. Emitent dąży do minimalizowania robót spawalniczych i zastępowania ich w jak 
największym stopniu produktami łączonymi za pomocą połączeń skręcanych. Wprowadzanie takich 
rozwiązań powoduje zmniejszanie pracochłonności, a co za tym idzie, zwiększa się wydajność 
produkowanych elementów (w przypadku elementów spawanych dochodzi jeszcze zabezpieczenie 
elementów przed korozją poprzez cynkowanie, w przypadku elementów skręcanych wykonywane są 
z blach już ocynkowanych). Spółka posiada własną wysoko wykwalifikowaną kadrę spawaczy.  

Gotowy produkt dostarczany jest do klienta przy wykorzystaniu usług zewnętrznych firm 
transportowych. Transport realizowany jest w momencie potwierdzenia przez klienta wykonania prac 
fundamentowych, do tego czasu produkt przechowywany jest w magazynie Emitenta. Prace 
fundamentowe mogą być również wykonywane przez Emitenta jako głównego wykonawcę. 

Montaż podzespołów wykonywany jest przez wydział montażowy Emitenta. Wydział wyposażony jest 
w elektropneumatyczny osprzęt monterski. Emitent korzysta również z usług podwykonawców. 
Obecnie współpracuje z 6-7 zespołami montażowymi w Polsce. Montaż w większości przypadków 
wykonywany jest bezpośrednio u klienta i trwa średnio od 3 do 5 miesięcy. 

Po uruchomieniu obiektu oraz podpisaniu protokołu odbioru Spółka przeprowadza dodatkowo 
szkolenie dla wybranych pracowników klienta. 

Usługi posprzedażowe 

Z reguły Spółka udziela 12-24-miesięcznej gwarancji na swoje produkty (w tym fundamenty, jeśli 
Emitent był generalnym wykonawcą), pod warunkiem przeprowadzania 2 przeglądów w ciągu roku. 
Przegląd może być wykonany odpłatnie przez Spółkę lub inną zewnętrzną certyfikowaną firmę, która 
go udokumentuje. Koszt usługi serwisowej wyceniany jest już na etapie przygotowywania oferty dla 
potencjalnego klienta. Spółka posiada własny zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy 
świadczą usługi serwisowe i konserwacyjne.  

Kontrola jakości 

Wewnętrzna kontrola jakości przeprowadzana jest na każdym etapie produkcji, poczynając od kontroli 
surowców dostarczonych do produkcji, a kończąc na uruchomieniu po montażu. Kontrolę 
u podwykonawców przeprowadzają wykwalifikowani pracownicy Emitenta. 
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Zaprezentowany powyżej proces realizacji projektu dotyczy obiektów magazynowo-suszarniczych 
sprzedawanych na rynku polskim. W przypadku projektów realizowanych na rynkach zagranicznych 
rola Emitenta jest odpowiednio mniejsza. 

• Rynek ukraiński i białoruski – na rynku ukraińskim Emitent współpracuje od 2005 r. 
z lokalnym dealerem, który odpowiada za: (i) przygotowanie projektu elewatora, (ii) produkcję 
niezaawansowaną technologicznie (jak cięcie, spawanie, malowanie materiałów), 
(iii) kompletację pozostałych elementów z produktów dostępnych na rynku ukraińskim (głównie 
konstrukcje stalowe, czyszczalnie), (iv) montaż oraz (v) serwis. Emitent zajmuje się wyłącznie 
produkcją elementów elewatora bardziej zaawansowanych technologicznie (silosy, suszarnie, 
przenośniki itp.). 

Ten sam model Emitent stosował na Białorusi.  

• Rynek litewski – udział Emitenta w realizacji projektów na rynku litewskim jest znacznie 
większy niż w przypadku rynku ukraińskiego i białoruskiego. Emitent, poza produkcją elementów 
elewatora bardziej zaawansowanych technologicznie, w znacznej mierze bierze udział 
w przygotowaniu projektu elewatora, jak również sprawuje nadzór nad jego montażem oraz 
uruchomieniem. Po uruchomieniu obiektu Spółka przeprowadza szkolenie dla wybranych 
pracowników klienta, w którym uczestniczy również pracownik dealera. Docelowym modelem 
sprzedaży jest model ukraiński.  

• Nowe rynki (m.in. Rumunia, Niemcy, Francja) – Emitent zamierza wprowadzić model 
stosowany na rynku ukraińskim i białoruskim polegający na współpracy z sieciami dealerów. 

System płatności 

Produkcja rozpoczyna się w momencie wpłaty przez kupującego zaliczki (średnio 20-30% ceny). Po 
zakończeniu produkcji i dostarczeniu towaru do klienta klient dokonuje zapłaty do wysokości 80-90% 
ceny. Po zakończeniu montażu następuje wpłata końcowych 10-20% ceny. W przypadku niektórych 
rynków zagranicznych 100% ceny płatne jest przed wysyłką gotowego produktu. Emitent akceptuje 
również rozliczenie przy wykorzystaniu akredytywy bankowej. 

W przypadku projektów realizowanych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa Emitent zazwyczaj 
udziela gwarancji należytego wykonania kontraktu.  

16.7.  Główni dostawcy oraz pozyskiwanie surowca 

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji elewatorów jest stal (ocynkowana, 
żaroodporna i czarna), która stanowiła w 2012 r. 51,9% kosztów zużycia materiałów i energii. Spółka 
stosuje stal renomowanych producentów jak Arcelormital SSC, Rautaruukki Oyj czy Thyssenkrupp, 
w którą zaopatruje się u kilku dystrybutorów na bazie zamówień. Głównymi dostawcami stali do Spółki 
są: Interstal S.A., Thyssenkrupp Energostal S.A., Finco-Stal Serwis Sp. z o.o., Voestalpine i Ruuki 
Metals sp. z o.o. Polska. Spółka utrzymuje poziom ok. 300-500 ton stali w magazynie.   

Istotną pozycję w dostawach zajmują także materiały pomocnicze, jak silniki, wentylatory czy śruby 
montowane w wyrobach Spółki, które w 2012 r. stanowiły około 34,3% kosztów zużycia materiałów 
i energii. W tym zakresie Emitent nawiązał długoletnią współpracę z licznymi poddostawcami (zakupy 
na bazie zamówień), do których należą m.in. Eaton Electric Sp. z o.o., Dual Systems Sp. j., ASMET 
Art. Metalowe. 

Ponadto Spółka korzysta z usług podwykonawców (od lat współpracuje z 6-7 specjalistycznymi 
grupami montażowymi), jak również zewnętrznych usług transportowych.  

Zdaniem Emitenta nie jest on uzależniony od żadnego ze swoich dostawców. 



ROZDZIAŁ 16. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

92 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

Kluczowi dostawcy w latach 2009-2012, wg 2012 r. 

  W roku 
  2012 2011 2010 2009 

  Wartość 
dostaw Udział Wartość 

dostaw Udział Wartość 
dostaw Udział Wartość 

dostaw Udział 

Dostawcy Materiał/ 
/usługa 

tys. 
PLN % tys. 

PLN % tys. 
PLN % tys. 

PLN % 

Interstal  S.A. 6.076 16,5 4.187  10,6   4.490 18,2 1.200 7,5 
Finko Stal  Serwis  2.272 6,2 431 1,1   1.496 6,1  495 3,1 
Thyssenkrup 1.363 3,7 1.423 3,6   -  -  -  -  
Voestapline 394 1,1 770 1,9   - -  -  -  
Ruuki Metals  
sp. z o.o. Polska  

Stal 

326 0,9 2.341 5,9   2.978   12,1   1.210   7,6   

Dual System Sp. J 1.952 5,3 - - - - - - 
Eaton  1.028 2,8 1.110 2,8 847 3,4 - - 
ASMET Art.  
Metalowe 535 1,5 - - - - - - 

Wolbrom 516 1,4 680 1,7 - - - - 
Handlobud 

Materiały 
pomocnicze 

477 1,3 - - - - - - 

Juania  
sp. z o.o. 

Usługi 
budowlane 4.485 12,2 4.087 10,3   -  -  -  -  

Pozostali  17.364 47,2 24.473 62,0 14.880   60,3 13.091 81,8   

Razem  36.788 100,0 39.502 100,0 24.691 100,0 15.996 100,0   

Źródło: Emitent  

16.8.  Główni odbiorcy  

Do klientów Emitenta należą zarówno gospodarstwa rolne prywatne i państwowe, grupy 
producenckie, jak i firmy zajmujące się handlem zbożem oraz inne zakłady przemysłowe, np. młyny. 
Wśród kluczowych odbiorców znajdują się również dealerzy, z którymi Spółka współpracuje na 
rynkach zagranicznych.  

Wraz ze zmianą geograficznej struktury sprzedaży w 2011 r. opisanej szerzej w punkcie 16.4. 
Prospektu Emitent również zdywersyfikował odbiorców. Do 2009 r. Emitent współpracował z jednym 
głównym odbiorcą – spółką Contractus Sp. z o.o., która dystrybuowała produkty Emitenta na rynek 
białoruski (98,7% łącznych przychodów ze sprzedaży w 2009 r.). Wraz z ograniczeniem sprzedaży na 
ten rynek udział Contractus Sp.  z o.o. spadł do 7,4% przychodów ze sprzedaży w 2012 r. Zdobywając 
rynek krajowy, już od 2011 r. Emitent znacząco poszerzył grono odbiorców, co pokazuje poniższa 
tabela. 

Kluczowi odbiorcy w latach 2009-2012, wg 2012 r. 

  W roku 
  2012 2011 2010 2009 
  Wartość Udział  Wartość Udział  Wartość Udział Wartość  Udział 

Odbiorcy Typ odbiorcy tys. PLN % tys. PLN % tys. PLN % tys. PLN % 

Odbiorca 1 Dealer 7.700 14,0 10.777 21,0 1.299 3,7 262 1,0

Odbiorca 2 Gosp. rolne/grupa 
producencka 5.663 10,3 - - - -  -  - 

Odbiorca 3 Gosp. rolne/grupa 
producencka 4.843 8,8  - - - -  -  - 

Odbiorca 4 Dealer 4.090 7,4 4.281 8,4 25.408 72,7 27.204 98,7

Odbiorca 5 Gosp. rolne/grupa 
producencka 3.451 6,3  -  -  -  -  - - 

Odbiorca 6 Gosp. rolne/grupa 
producencka 2.633 4,8  -  -  -  -  - - 
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  W roku 
  2012 2011 2010 2009 
  Wartość Udział  Wartość Udział  Wartość Udział Wartość  Udział 

Odbiorcy Typ odbiorcy tys. PLN % tys. PLN % tys. PLN % tys. PLN % 

Odbiorca 7 Gosp. rolne/grupa 
producencka 2.608 4,7  -  -  -  -  - - 

Odbiorca 8 Dealer 2.600 4,7 1.009 2,0 306 0,9  - - 

Odbiorca 9 Gosp. rolne/grupa 
producencka 2.535 4,6  -  -  -  -  - - 

Odbiorca 10 Dealer 2.479 4,5  -  -  -  -  - - 
Pozostali  16.421 29,8 35.152 68,6 7.918 22,7 102 0,4

Razem  55.023 100,0 51.219 100,0 34.931 100,0 27.568 100,0

Źródło: Emitent  

Udział dwóch kluczowych (powyżej 10% przychodów) odbiorców w przychodach Emitenta przekroczył 
24% w 2012 r. W 2011 r. było to 49%. Największym klientem, poza Odbiorcą 1, był w 2011 r. Młynpol 
Sp. j., dla którego Emitent zrealizował duży kontrakt obejmujący budowę jednej z największych 
wykonanych do tej pory na terenie Polski inwestycji pod względem powierzchni magazynowej  
– elewator o łącznej pojemności blisko 75 tys. ton (blisko 28% przychodów ze sprzedaży w 2011 r.).  

Łączny udział przychodu generowanego od 10 największych klientów w 2012 r. wyniósł 70,2% wobec 
81,8% w 2011 r.  

Projektowy charakter działalności Emitenta powoduje, iż udział pojedynczego odbiorcy w przychodach 
Emitenta nie jest systematycznie powtarzany w poszczególnych latach. Dlatego też zdaniem Emitenta 
nie jest on uzależniony od żadnego odbiorcy. 

16.9.  Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od 
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od 
nowych procesów produkcyjnych 

Zdaniem Zarządu Emitenta ani Emitent, ani podmioty z Grupy Kapitałowej nie są uzależnione od 
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów 
produkcyjnych. 

16.10.  Sezonowość działalności Emitenta 

Okres od 2009 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu to dla Emitenta okres wzrostu skali działalności. 
Sezonowość działalności Spółki najlepiej pokazują przychody odnotowywane w poszczególnych 
miesiącach analizowanego okresu. 
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Przychody Emitenta w ujęciu miesięcznym w okresie 2009-2012 (tys. PLN) 

 
Źródło: Emitent 

Rynek elewatorów, na którym działa Emitent, jest bezpośrednio powiązany ze zbiorami zbóż. 
Trendem sezonowym widocznym w przychodach Emitenta jest wzrost przychodów w miesiącach 
marzec-październik, kiedy następuje realizacja zamówień klientów zwiększających swoje zdolności 
magazynowe. Z kolei podczas okresu zimowego Emitent koncentruje się na wytwarzaniu 
półproduktów do konstrukcji elewatorów, jak również na negocjacjach z klientami oraz pozyskiwaniu 
nowych kontraktów na kolejny sezon zbiorów.  

Wzrost przychodów w grudniu 2010 r. wiązał się przede wszystkim z zakończeniem projektów dla 
spółki Contractus Sp. z o.o., dealera na rynek białoruski. 

16.11.  Portfel zamówień 

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wartość kontraktów na budowę kompleksowych obiektów 
magazynowo-suszarniczych w 2013 r. wynosi blisko 62 mln PLN (w tym zamówienia zrealizowane od 
stycznia 2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu). Obecny portfel zamówień z terminem realizacji po 
Dniu Zatwierdzenia Prospektu do końca 2013 r. obejmuje 35 umów. 

W porównywalnym okresie 2011 r. portfel zamówień Emitenta obejmował znikomą liczbę zamówień. 
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ROZDZIAŁ 17. PRACOWNICY 

17.1.  Struktura zatrudnienia 

17.1.1. Zatrudnienie według form świadczenia pracy w przedsiębiorstwie Emitenta 

Strukturę zatrudnienia w Spółce w latach obrotowych 2010-2012 oraz do Daty Prospektu wg formy 
zatrudnienia przedstawia poniższa tabela: 

31.12.2010  31.12.2011  31.12.2012  Data Prospektu Rodzaj  
zatrudnienia 

liczba struktura  liczba struktura  liczba struktura  liczba struktura

 

 

      
Umowa o pracę, w tym:  173 100%  159 100%  172 100%  183 100% 

- na czas określony  139 80,35%  116 72,96%  133 77,59%  137 74,86% 

- na czas nieokreślony  34 19,65%  43 27,04%  39 22,41%  46 25,14% 

Razem  173 100%  159 100%  172 100%  185 100% 

Źródło: Emitent 

17.1.2. Zatrudnienie według działów w przedsiębiorstwie Emitenta  

Strukturę zatrudnienia w Spółce w latach obrotowych 2010-2012 oraz do Daty Prospektu według 
działów przedstawia poniższa tabela: 

 31.12.2010  31.12.2011  31.12.2012  Data Prospektu 
Kategorie działalności 

 liczba struktura  liczba struktura  liczba struktura  liczba struktura

Zarząd i administracja  27 15,61%  30 16,76%  37 20,11%  44 24,04%

Produkcja  146 84,39%  129 83,24%  135 79,89%  139 75,96%

Razem  173 100%  159 100%  172 100%  183 100%

Źródło: Emitent 

17.1.3. Struktura wykształcenia pracowników Emitenta  

Poniższa tabela przedstawia strukturę wykształcenia osób zatrudnionych w Spółce: 

 31.12.2010  31.12.2011  31.12.2012  Data Prospektu 
Kategorie działalności 

 liczba struktura  liczba struktura  liczba struktura  liczba struktura 

Wyższe  21 12,14%  22 13,84%  26 14,94%  38 20,77% 

Średnie  73 42,20%  64 40,25%  74 43,68%  72 39,34% 

Zasadnicze zawodowe  59 34,10%  55 34,59%  54 30,46%  57 31,15% 

Podstawowe i inne  20 11,56%  18 11,32%  18 10,92%  16 8,74% 

Razem  173 100%  159 100%  172 100%  183 100% 

Źródło: Emitent 

17.1.4. Rotacja zatrudnienia w Spółce 

Rotację zatrudnienia w Spółce w okresie ostatnich 3 lat obrotowych i na Datę Prospektu przedstawia 
poniższa tabela: 

Działanie  2010  2011  2012  Data Prospektu 

Zatrudnienia  87  54  58  19 

Zwolnienia  47  68  45  8 

Zmiana zatrudnienia  40  -14  13  11 

Źródło: Emitent 
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17.1.5. Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy  

Na Datę Prospektu w Spółce nie działa żaden związek zawodowy oraz nie obowiązują układy 
zbiorowe pracy lub umowy społeczne. 

17.1.6. Zatrudnienie w Spółkach Zależnych  

Na Datę Prospektu Spółki Zależne nie zatrudniają pracowników. 

17.2.  Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta  

Stan posiadania akcji przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej przedstawia tabela 
w pkt 20.4. Prospektu. 

Na Datę Prospektu po 250 akcji Spółki posiadają pan Jacek Wardzyk oraz pan Robert Wiśniewski  
– byli członkowie Zarządu Spółki oraz obecni pracownicy Spółki. 
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ROZDZIAŁ 18. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

18.1.  Patenty, licencje i znaki towarowe  

Patenty 

Na Datę Prospektu Spółka posiada patent nr 209476 na wynalazek pt. spiralny przeciwprądowy 
wymiennik ciepła wentylacyjnego. Czas trwania patentu mija z dniem 24 maja 2025 r.  

W dniu 12 listopada 2012 r. Spółka złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu 
na wynalazek pt. sposób suszenia ziaren (zgłoszenie oznaczono numerem P.401563). 

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej nie posiadają patentów. 

Znaki towarowe 

Na Datę Prospektu Spółka oraz Feer-Pol sp. z o.o. nie posiada zarejestrowanych znaków towarowych 
w Polsce lub za granicą. Spółka korzysta na podstawie umowy licencji (opisanej szczegółowo 
w pkt 24 Prospektu) ze znaku towarowego FEERUM, do którego prawa wyłączne przysługują  
Pol-Silos sp. z o.o. (numery praw wyłącznych: 216459 okres ochronny trwa do 20 kwietnia 2019 r. 
oraz dla numeru 221288 do 29 września 2019 r. – w obu przypadkach z możliwością przedłużenia 
o kolejne 10 lat). Znak towarowy FEERUM używany jest w bieżącej działalności Spółki (strona 
internetowa, korespondencja, kontakty z kontrahentami itp.). 

Wskazane powyżej numery praw wyłącznych dotyczą tego samego słowno-graficznego znaku 
towarowego FEERUM. Różnią się jedynie klasami, w których znak został zarejestrowany. 

Poniżej przedstawiony został wizerunek przedmiotowego znaku towarowego: 

 

Wzory przemysłowe 

Na Datę Prospektu Spółka ani pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej nie posiadają zarejestrowanych 
wzorów przemysłowych w Polsce lub za granicą. 

Zarejestrowane Wzory Wspólnotowe 

Na Datę Prospektu Spółka ani pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej nie posiadają zarejestrowanych 
Wzorów Wspólnotowych. 

Koncesje i zezwolenia 

Na Datę Prospektu Spółka ani pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej nie posiadają żadnych 
koncesji i zezwoleń, które byłyby istotne z punktu widzenia prowadzenia przez nią działalności 
i których brak mógłby wpływać niekorzystnie na jej wyniki, z wyjątkiem opisanych poniżej. 

Emitent dysponuje Zezwoleniem nr 84/LSSE z dnia 21 stycznia 2008 r. na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie zostało udzielone do 
dnia 27 maja 2017 r.  

W Zezwoleniu zostały ustalone następujące warunki prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej na terenie LSSE: 

• poniesienie na terenie LSSE wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 191 poz. 1416 z późn. zm.) co najmniej w wysokości 
30.272.025,35 zł nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.; 
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• zatrudnienie na terenie LSSE co najmniej 35 osób nowych pracowników nie później niż 
w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. i utrzymanie zatrudnienia co najmniej na tym poziomie do 
dnia 31 grudnia 2015 r., 

• przestrzeganie Regulaminu LSSE i innych regulacji prawnych dotyczących jej funkcjonowania.  

Emitent posiada szereg Certyfikatów Zgodności z Państwowymi Standardami Rosji wystawionych 
przez rosyjski Organ Certyfikacji dotyczących urządzeń do produkcji paszy, suszarni zbożowych, 
silosów zbożowych, urządzeń do czyszczenia ziarna oraz urządzeń do załadunku wyładunku zboża. 
Certyfikaty ważne są do dnia 15 marca 2015 r. 

Emitent dysponuje również certyfikatem wystawionym przez ukraiński Państwowy Komitet ds. 
Przemysłowego Bezpieczeństwa, którym stwierdzono, że urządzenia produkowane przez Emitenta 
odpowiadają wymogom prawa ukraińskiego w zakresie bezpieczeństwa i mogą być eksploatowane na 
terenie Ukrainy. Certyfikat jest ważny od dnia 27 lipca 2011 r. do dnia 27 lipca 2014 r. 

Ponadto, Emitent posiadał pozwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych Białorusi 
na wykonywanie urządzeń do eksploatacji na terenie Białorusi. Pozwolenie było ważne w okresie od 
dnia 30 grudnia 2009 r. do dnia 29 grudnia 2012 r. 

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej nie posiadają koncesji lub zezwoleń. 

Licencje komputerowe 

Na Datę Prospektu Spółka korzysta z poniższych istotnych licencji komputerowych:  

• Autodesk Inventor: program do modelowania 3D wykorzystywany do projektowania części 
i urządzeń w modelu 3D, na podstawie którego możliwe jest wygenerowanie płaskich wzorów 
elementów blachowych, rysunków złożeniowych, rysunków wykonawczych.  

• IronCAD: program do szybkiego modelowania umożliwiający zaprojektowanie rozmieszczenia 
maszyn i urządzeń na konkretnym obiekcie oraz stworzenie wizualizacji, na podstawie której 
określa się wysokość i długość urządzeń, ilości rur i kolan potrzebnych do połączeń 
technologicznych, rozmieszczenie fundamentów itp. 

Poza powyższymi licencjami ani Spółka, ani pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej nie posiadają 
żadnych licencji komputerowych, które byłyby istotne z punktu widzenia prowadzenia przez nie 
działalności i których brak mógłby wpływać niekorzystnie na ich wyniki. 

18.2.  Prace badawczo-rozwojowe  

Emitent prowadzi działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie rozwoju przemysłu maszynowego. 
Wiele elementów składających się na końcowe produkty oferowane obecnie przez Emitenta zostało 
opracowanych lub zmodernizowanych przez działy produkcyjne i projektowe Emitenta.  

Innowacyjne technologie opracowane i wdrożone przez Emitenta w okresie od 2009 r. do Dnia 
Zatwierdzenia Prospektu obejmują: 

• Produkcję blach bocznych silosów w cyklu automatycznym z kręgu (zakup linii automatycznej 
do cięcia i profilowania stali) – obniżenie pracochłonności o ok. 70%; 

• Wprowadzenie blach konstrukcyjnych wysoko wytrzymałych – obniżenie wagi o ok. 15% dla 
urządzeń transportowych;  

• Wprowadzenie nowych rozwiązań w urządzeniach suszarniczych (suszarnia z recyrkulacją 
powietrza) – zmniejszenie zużycia gazu w procesie suszenia o ok. 20%. 

Wdrożenie nowych innowacyjnych technologii do produkcji pozwoliło Emitentowi zwiększyć 
efektywność produkcji, zmniejszyć pracochłonność oraz koszty wytworzenia produktów, jak również 
poszerzyć asortyment produktów. Emitent poprawił również właściwości użytkowe i jakościowe 
wyrobów oraz obniżył ich materiałochłonność.  

Obecnie Emitent jest w trakcie realizacji projektu, który ma na celu opracowanie innowacyjnej 
energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania. Po 
zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej (do grudnia 2014 r.) Emitent zamierza wprowadzić nowy 
produkt do swojej oferty produktowej. Nowa suszarnia będzie się wyróżniać: 
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• zmniejszoną energochłonnością procesu suszenia zboża – zmniejszenie poboru mocy podczas 
suszenia o ok. 20-30% w stosunku do najlepszych obecnie w branży rozwiązań 
technologicznych; 

• zmniejszonymi stratami zboża spowodowanymi podwyższoną wilgotnością ziarna 
przechowywanego w silosach – dzięki wykorzystaniu odzyskiwanego ciepła do podsuszania 
ziarna w silosach możliwe będzie całkowite wyeliminowanie problemu gnijącego ziarna; 

• zwiększoną ilością wychwytywanych zanieczyszczeń – dzięki zastosowaniu w nowej suszarni 
zbożowej systemu odpylania możliwe będzie wychwycenie większości zanieczyszczeń lotnych, 
jakie w procesie suszenia dostają się do środowiska;  

• redukcją hałasu emitowanego przez pracującą suszarnię zbożową o ok. 30%; 

• zmniejszoną wagą suszarni o ok. 10-15%; 

• zmniejszonymi kosztami utrzymania pomieszczeń gospodarczych; 

• skróceniem czasu suszenia zboża.  

Ponadto Emitent kontynuuje prace mające na celu obniżenie wagi produkowanych komponentów 
dzięki wprowadzeniu blach konstrukcyjnych wysoko wytrzymałych.  

W latach 2009-2011 Emitent nie prowadził ewidencji wydatków na badania, w związku z czym wymóg 
z MSR 38 odnośnie do wiarygodnego określenia nakładów nie był spełniony i nie mogły one zostać 
oddzielnie zaprezentowane. Księgowane były w koszty operacyjne poszczególnych okresów. 
W 2012 r. Emitent rozpoczął etap prac rozwojowych nad projektem energooszczędnej suszarni, 
a poniesione nakłady wyniosły 602 tys. PLN. 
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ROZDZIAŁ 19. ŚRODKI TRWAŁE 

19.1.  Znaczące aktywa 

19.1.1. Nieruchomości 

Emitent jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym 3 nieruchomości, których opis 
przedstawiono poniżej. 

Za istotne nieruchomości uznano te, na których zlokalizowana jest siedziba Spółki oraz zakład 
produkcyjny wykorzystywany przez Spółkę. 

1) Nieruchomość położona przy ulicy Okrzei 6 w Chojnowie 
Położenie nieruchomości:  Chojnów 
Oznaczenie księgi 
wieczystej: LE1Z/00029318/8 

Powierzchnia i struktura: 1,5753 ha (teren przemysłowy, zabudowany) 

Przeznaczenie 
nieruchomości: 

− hala produkcyjna 
− plac składowy 
− plac manewrowy 

Tytuł prawny: Własność nieruchomości 

Ustanowione obciążenia: 

1. Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu polegająca na 
prawie zainstalowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – rozgałęźnika 
kablowego 20 kv, położonego w obrębie działek 12/51 i 12/52 z dostępem od strony 
układu komunikacyjnego, zrealizowanego na podstawie umowy nr 61/do-2/2008 z dn. 
22.09.2009 r. i aneksu nr 1 z dn. 18.05.2009 r., w oparciu o zgłoszenie numer rejestru 
ab 627/09 z dn. 22.05.2009 r., które po ich wybudowaniu będą wchodzić w skład 
przedsiębiorstwa spółki pod firmą Energiapro Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
oraz prawie dostępu do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych w celu 
konserwacji i naprawy, a ponadto na prawie dostępu do przedmiotowych urządzeń 
elektroenergetycznych w celu konserwacji i naprawy wraz z niezbędnym sprzętem 
i środkami transportu. 

2. Hipoteka umowna łączna na kwotę 28.500.000 PLN ustanowiona na rzecz Kredyt 
Bank S.A. w Warszawie na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego 
nr 3683313WR10051101 oraz umowy o kredyt obrotowy nr 3683313WR10051100. 

Źródło: Emitent 

2) Nieruchomość położona przy ulicy Okrzei 6 w Chojnowie 
Położenie nieruchomości:  Chojnów 
Oznaczenie księgi 
wieczystej: LE1Z/0029320/5 

Powierzchnia i struktura: 0.3661 ha (teren przemysłowy, zabudowany) 
Przeznaczenie 
nieruchomości: − zbiornik osadowy (nieużytkowany) 

Tytuł prawny: Użytkowanie wieczyste; własność budynku  

Ustanowione obciążenia: 
1. Hipoteka umowna łączna na kwotę 28.500.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Kredyt 

Bank S.A. w Warszawie na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego 
nr 3683313WR10051101 oraz umowy o kredyt obrotowy nr 3683313WR10051100. 

Źródło: Emitent 

3) Nieruchomość położona przy ulicy Okrzei 6 w Chojnowie 
Położenie nieruchomości:  Chojnów 
Oznaczenie księgi 
wieczystej: LE1Z/00029321/2 

Powierzchnia i struktura: 4 ,6915 ha (teren przemysłowy, zabudowany) 

Przeznaczenie 
nieruchomości: 

− hala przemysłowa 

− budynek administracyjny (siedziba Spółki) 
− budynek portierni 
− plac składowy 

Tytuł prawny: Użytkowanie wieczyste; własność budynku i urządzeń 

Ustanowione obciążenia: 1. Hipoteka umowna łączna na kwotę 28.500.000 PLN ustanowiona na rzecz Kredyt 
Bank S.A. w Warszawie. 

Źródło: Emitent 
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Poza nieruchomościami wymienionymi powyżej, Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem 
wieczystym żadnych nieruchomości. 

Spółka nie korzysta z innych nieruchomości na podstawie dzierżawy lub najmu. 

19.1.2. Ruchomości 

Poniższa tabela przedstawia ruchomości będące własnością Spółki, które stanowią dla niej istotne 
rzeczowe aktywa trwałe z uwagi na wysoką wartość bilansową oraz istotną funkcję technologiczną dla 
prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej: 

Środki trwałe Wartość netto na dzień 31.01.2013 r.  (PLN) 

Prasa krawędziowa 95.826,9 

Prasa hydrauliczna 170/30 447.196,8 

Prasa hydrauliczna 220/4270 497.116,6 

Wypalarka laserowa 1.658.613,9 

Prasa rewolwerowa                                                751.661,6 

Prasa do przebijania i dziurkowania blachy               624.201,1 

Giętarka hydrauliczna do blach 381.757,2 

Prasa PYE 250SS  314.760,6   

Linia rozkroju i profilowania blachy                          2.921.451,6 

Suwnica 255.256 

Źródło: Emitent 

Na żadnym środku trwałym nie ma ustanowionego zabezpieczenia, czy w postaci zastawu, czy innego 
ograniczonego prawa rzeczowego. 

Wszystkie ww. urządzenia są wykorzystywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej i znajdują się w zakładzie produkcyjnym położonym w Chojnowie przy ul. Okrzei 6. 

Spółka nie posiada innych istotnych rzeczowych aktywów trwałych, które jednostkowo stanowiłyby 
istotne rzeczowe aktywa trwałe z uwagi na wysoką wartość bilansową czy też istotną funkcję 
technologiczną dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. 

19.2.  Planowane nabycie znaczących aktywów trwałych Emitenta 

Opis planów dotyczących nabycia znaczących aktywów trwałych znajduje się w pkt 8.2. Prospektu 
„Opis planowanych inwestycji Emitenta na lata 2013-2014”. 

19.3.  Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych 

W opinii Emitenta brak jest zagadnień lub wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą 
mieć wpływ na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych Spółki lub mogących mieć istotne 
znaczenie dla jej działalności bądź sytuacji finansowej. 

Emitent, prowadząc działalność podstawową, ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa ochrony 
środowiska, a w szczególności Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, Ustawy o Ochronie 
Przyrody, Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.  

W ocenie Spółki jej główny wpływ  na środowisko naturalne sprowadza się do odprowadzania 
odpadów.  

Działalność Emitenta nie wymaga uzyskania innych pozwoleń lub zezwoleń związanych z korzystaniem 
ze środowiska. 

Ponadto Spółka zobowiązana jest do uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Opłaty te są uiszczane na bieżąco. 

Działalność Spółki nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 
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ROZDZIAŁ 20. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE  

20.1.  Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze, osoby zarządzające wyższego 
szczebla  

20.1.1. Zarząd 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu Spółki wchodzą  

• Daniel Janusz – Prezes Zarządu 

• Mieczysław Mietelski – Członek Zarządu 

• Piotr Wielesik – Członek Zarządu 

 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Zarządu. 

 

Daniel Janusz 

Lat 39. Daniel Janusz  posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył Akademię Rolniczą we 
Wrocławiu.  

Przebieg pracy zawodowej Daniela Janusza i zajmowane przez niego stanowiska zostały 
przedstawione poniżej: 

• 1991 r. do 1993 r. – Handel obwoźny artykułami spożywczo-przemysłowymi – właściciel 

• 1998 r. do 1999 r. – Agro-Tak Zagrodno Bronisław Tabisz, Leszek Kachniarz – kierownik fermy 
zwierzęcej 

• 2000 r. do 2001 r. Avita s.c. – przedstawiciel handlowy 

• 2001 r. do 2001 r. Anek s.c. – przedstawiciel handlowy 

• 2001 r. do 2003 r. Promleko sp. z o.o. – koordynator sprzedaży 

• 2002 r. do 2004 r. –  indywidualna działalność gospodarcza Feerum Daniel Janusz 

• 2004 r. do 2006 r. – Feerum Daniel Janusz Jarosław Urbaś s.c. – wspólnik  

• 2006 r. do 2007 r. – Feerum Daniel Janusz, Magdalena Łabudzka-Janusz s.c. – wspólnik  

• 2007 r. do chwili obecnej – Feerum S.A. – prezes zarządu (dyrektor generalny do 2012 r.) 

• 2012 r. do chwili obecnej – indywidualna działalność gospodarcza Daniel Janusz 

• 2012 r. do chwili obecnej – Feer-Pol sp. z o.o. – wiceprezes zarządu 

• 2012 r. do chwili obecnej – Pol-Silos sp. z o.o. – prezes zarządu 

• 2012 r. do chwili obecnej – Erbinvest Ltd, z siedzibą w Nikozji, Cypr – członek zarządu 

Daniel Janusz nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej istotne znaczenie. 
Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Daniel 
Janusz: 

• nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem 
spółek: Feerum Daniel Janusz Jarosław Urbaś s.c., Feerum Daniel Janusz, Magdalena 
Łabudzka-Janusz s.c., Feerum S.A., Feer-Pol sp. z o.o., Pol-Silos sp. z o.o., Erbinvest Ltd, 
z siedzibą w Nikozji, Cypr; 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 
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• nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta, z wyjątkiem postępowania przed Urzędem Kontroli Skarbowej we 
Wrocławiu, oddział zamiejscowy w Legnicy, opisanym w rozdziale 27 Prospektu „Postępowania 
sądowe, administracyjne i arbitrażowe”. 

Daniel Janusz jest małżonkiem Magdaleny Łabudzkiej-Janusz oraz bratem Macieja Janusza  
– członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Mieczysław Mietelski  

Lat 38. Mieczysław Mietelski posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Politechnikę 
Wrocławską. 

Przebieg pracy zawodowej Mieczysława Mietelskiego i zajmowane przez niego stanowiska zostały 
przedstawione poniżej: 

• 1998 r. do 1999 r. – Kret i S-ka Tadeusz Kret – konstruktor  

• 1999 r. do 2000 r. – Zespół Opieki Zdrowotnej w Chojnowie – informatyk 

• 1999 r. do 2000 r. – Szkoła Podstawowa Rokitki 32A – nauczyciel 

• 1999 r. do 2000 r. – Szkoła Podstawowa Stary Łom 42 – nauczyciel 

• 1999 r. do 2000 r. – Zespół Szkół Zawodowych w Chojnowie – nauczyciel 

• 2000 r. do 2001 r. – Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE s.c. Paweł i Ryszard Pacuła  
– inspektor ds. higieny pracy 

• 2001 r. do 2002 r. – PCG Cebula, Gratkowski sp.j. – kierownik produkcji i kontroli jakości 

• 2003 r. do 2005 r. – Firma PCG sp. z o.o. – pełnomocnik ds. jakości 

• 2005 r. do 2006 r. – Feerum Daniel Janusz Jarosław Urbaś s.c. – kierownik ds. logistyki 
i zaopatrzenia 

• 2007 r. do chwili obecnej – Feerum S.A. – członek zarządu (dyrektor zakładu produkcyjnego do 
2012 r.) 

• 2012 r. do chwili obecnej – indywidualna działalność gospodarcza MM Consulting 

Mieczysław Mietelski nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej istotne 
znaczenie. Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu 
Mieczysław Mietelski: 

• nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem 
spółki Feerum S.A.; 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

• nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Mieczysławem Mietelskim a innymi członkami Zarządu 
i Rady Nadzorczej.  
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Piotr Wielesik 

Lat 44. Piotr Wielesik posiada wykształcenie wyższe. W 1993 r. ukończył Politechnikę Gdańską, 
a w 1995 r. Uniwersytet Gdański. W 2011 r. uzyskał dyplom z księgowości i finansów (Certified 
Diploma in Accounting and Finance) przyznawany przez ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants). 

Przebieg pracy zawodowej Piotra Wielesika i zajmowane przez niego stanowiska zostały 
przedstawione poniżej: 

• 1993 r. do 1994 r. – Baltic Brokers S.A. – konsultant  

• 1995 r. do 1996 r. – Grupa Inwestycyjna Pro S.A. – menedżer projektów 

• 1995 r. do 1996 r. – Bioton Bis sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy 

• 1996 r. do 1997 r. – Bioton Prim sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy 

• 1996 r. do 1998 r. – Biolek sp. z o.o. – członek zarządu, dyrektor finansowy 

• 1996 r. do 1999 r. – Prokom Investments S.A. – menedżer projektów 

• 1997 r. do 2000 r. – Ibatech sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy 

• 1988 r. do 2009 r. – Bioton Trade sp. z o.o. (obecnie Bioton Marketing Agency sp. z o.o.)  
– prokurent, dyrektor finansowy 

• 1996 r do 2009 r. –  BIOTON S.A.- członek/wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy 

• 2005 r. do chwili obecnej – indywidualna działalność gospodarcza PW Consulting 

• 2010 r. do 2012 r. – ZETKAMA S.A. – prokurent, dyrektor finansowy 

• 2012 r. do chwili obecnej – Feerum S.A. – członek zarządu 

• 2012 r. do chwili obecnej – Wamano Ltd, z siedzibą w Nikozji, Cypr – członek zarządu 

Ponadto Piotr Wielesik od 1996 r. do 1997 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej w Izolacja Nidzica 
S.A.  

Piotr Wielesik nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej istotne znaczenie. 
Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Piotr 
Wielesik: 

• nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej z wyjątkiem 
spółki Wamano Ltd, z siedzibą w Nikozji, Cypr i Feerum S.A. (pośrednio przez Wamano Ltd, 
z siedzibą w Nikozji, Cypr); 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

• nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Piotrem Wielesikiem a innymi członkami Zarządu i Rady 
Nadzorczej. 

Adres służbowy wszystkich członków Zarządu to Feerum S.A., ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów. 



ROZDZIAŁ 20. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 

Prospekt emisyjny Feerum S.A. 105 

20.1.2. Rada Nadzorcza  

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:  

• Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

• Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej, 

• Henryk Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej, 

• Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej, 

• Maciej Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, 

 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady 
Nadzorczej. 

 

Magdalena Łabudzka-Janusz  

Lat 38. Magdalena Łabudzka-Janusz posiada wykształcenie wyższe. W 2004 r. ukończyła Uniwersytet 
Wrocławski.  

Przebieg pracy zawodowej Magdaleny Łabudzkiej-Janusz i zajmowane przez nią stanowiska zostały 
przedstawione poniżej: 

• 1994 r. do 2000 r. – Zakład Opieki Zdrowotnej w Chojnowie – technik analityki medycznej 

• 2002 r. do 2004 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy – referent 

• 2006 r. do 2007 r. – Feerum Daniel Janusz, Magdalena Łabudzka-Janusz s.c. – wspólnik 

• 2007 r. do 2012 r. – Feerum S.A. – dyrektor ds. administracyjnych 

• 2012 r. do chwili obecnej – Feer-Pol sp. z o.o.– prezes zarządu 

• 2012 r. do chwili obecnej – Pol-Silos sp. z o.o. – wiceprezes zarządu  

• 2012 r. do chwili obecnej – Biznesmagtor Ltd, z siedzibą w Nikozji, Cypr – członek zarządu 

Magdalena Łabudzka-Janusz nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej 
istotne znaczenie. Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu 
Magdalena Łabudzka-Janusz: 

• nie była wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem 
spółek Feerum Daniel Janusz, Magdalena Łabudzka-Janusz s.c., Feerum S.A, Pol-Silos 
sp. z o.o., Feer-Pol sp. z o.o., Biznesmagtor Ltd, z siedzibą w Nikozji, Cypr; 

• nie została skazana za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

• nie miała przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymała sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Magdalena Łabudzka-Janusz jest małżonką Daniela Janusza – Prezesa Zarządu Spółki – oraz 
bratową Macieja Janusza – członka Rady Nadzorczej. 

Adres miejsca pracy Magdaleny Łabudzkiej-Janusz to ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów. 
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Maciej Janusz  

Lat 52. Maciej Janusz posiada wykształcenie wyższe. W 1986 r. ukończył Akademię Górniczo- 
-Hutniczą w Krakowie.  

Przebieg pracy zawodowej Macieja Janusza i zajmowane przez niego stanowiska zostały 
przedstawione poniżej:  

• 1986 r. do 1990 r. – Zakład Robót Górniczych w Lublinie – sztygar zmianowy pod ziemią 

• 1990 r. do 1995 r. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Tailor” sp. z o.o.  
– wiceprezes zarządu 

• 1993 r. do 1997 r. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Axel” spółka cywilna  
– dyrektor ds. produkcji 

• 1997 r. do 1998 r. – Dolzamet S.A. – kierownik działu eksportu 

• 1998 r. do 2008 r. – ZUW URBEX sp. z o.o. – sztygar oddziałowy – zastępca kierownika działu 
ruchu pod ziemią 

• 2008 r. do chwili obecnej – KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice- 
-Sieroszowice” – nadsztygar nadzoru inwestycji dołowych ds. mechanicznych pod ziemią 

Maciej Janusz nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej istotne znaczenie. 
Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Maciej 
Janusz: 

• nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej; 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

• nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Maciej Janusz jest bratem Daniela Janusza – Prezesa Zarządu – oraz szwagrem Magdaleny 
Łabudzkiej-Janusz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 

Adres miejsca pracy Macieja Janusza to KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
Kaźmierzów, 59-101 Polkowice. 

Henryk Chojnacki  

Lat 66. Henryk Chojnacki posiada wykształcenie średnie. Został wpisany na listę biegłych rewidentów 
pod numerem 7258.  

Przebieg pracy zawodowej Henryka Chojnackiego  i zajmowane przez niego stanowiska zostały 
przedstawione poniżej: 

• 1964 r. do 1969 r. – Borowskie Kamieniołomy Drogowe – kierownik działu organizacji, 
zatrudnienia i płac 

• 1969 r. do 1983 r. – Powiatowy i Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy 
– główny księgowy 

• 1983 r. do 1992 r. – Spółdzielnia Kółek Rolniczych – wiceprezes, główny księgowy 

• 1992 r. do chwili obecnej – Biuro Rachunkowe Henryk Chojnacki – indywidualna działalność 
gospodarcza 
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Henryk Chojnacki nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej istotne 
znaczenie. Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Henryk 
Chojnacki: 

• nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem 
spółek Tartak Prochowice sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEMIZ 
sp. z o.o.; 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

• nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Henrykiem Chojnackim a innymi członkami Zarządu 
i Rady Nadzorczej. 

Adres miejsca pracy Henryka Chojnackiego to Biuro Rachunkowe Henryk Chojnacki, ul. Wojska 
Polskiego 4/3, 59-220 Legnica. 

Jakub Marcinowski  

Lat 58. Jakub Marcinowski  posiada wykształcenie wyższe. W 1979 r. ukończył Politechnikę 
Wrocławską. Posiada następujące stopnie naukowe: dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie 
budownictwo (1982 r.), dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (2000 r.). Ponadto 
Jakub Marcinowski jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, naukowcem, inżynierem 
konstruktorem oraz specjalistą z zakresu stalowych konstrukcji budowlanych. 

Przebieg pracy zawodowej Jakuba Marcinowskiego i zajmowane przez niego stanowiska zostały 
przedstawione poniżej: 

• 1982 r. do 1983 r. – Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – starszy asystent  

• 1983 r. do 2002 r. – Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – adiunkt 

• 1988 r. do 1989 r. – Uniwersytet w Mosulu (Irak) Wydział Mechaniczny – profesor nadzwyczajny 

• 1989 r. do 1990 r. – Uniwersytet w Bagdadzie (Irak) Wydział Budownictwa – profesor 
nadzwyczajny 

• 2002 r. – Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – profesor nadzwyczajny 

• 2002 r. – do chwili obecnej – Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego – profesor 
nadzwyczajny. 

Jakub Marcinowski nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej istotne 
znaczenie. Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Jakub 
Marcinowski: 

• nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej; 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

• nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
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zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Jakubem Marcinowskim a innymi członkami Zarządu 
i Rady Nadzorczej. 

Adres miejsca pracy Jakuba Marcinowskiego to Uniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej i 
Środowiska, ul. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra 

Maciej Kowalski  

Lat 36. Maciej Kowalski posiada wykształcenie wyższe. W 2000 r. ukończył Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został wpisany na listę radców 
prawnych pod numerem WŁ/LG 355.  

Przebieg pracy zawodowej Macieja Kowalskiego i zajmowane przez niego stanowiska zostały 
przedstawione poniżej: 

• 2000 r. – Inkasso+ sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy – specjalista ds. obrotu wierzytelnościami 

• 2000 r. – 2001 r. – Biuro Inicjatyw Finansowo-Ekonomicznych w Jaworze – specjalista 
ds. obrotu wierzytelnościami 

• 2002 r. – 2012 r. – Grupa Kapitałowa L.U.N.D@ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
– wiceprezes zarządu 

• 2012 r. do chwili obecnej – Award Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy – prezes zarządu 

• 2006 r. do chwili obecnej – Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. 
z siedzibą w Legnicy – radca prawny, partner  

Maciej Kowalski nie prowadzi poza Spółką podstawowej działalności mającej dla niej istotne 
znaczenie. Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Maciej 
Kowalski: 

• nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem 
spółek: Grupa Kapitałowa L.U.N.D@ sp. z o.o., Award Finanse sp. z o.o., Kancelaria Radców 
Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c.; 

• nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej 
lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

• nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Maciejem Kowalskim a innymi członkami Zarządu 
i Rady Nadzorczej.  

Adres miejsca pracy Macieja Kowalskiego to Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski 
i Wspólnicy s.c., ul. Kościuszki 17/3, 59-220 Legnica. 

20.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Poza członkami Zarządu w Spółce nie są zatrudnione osoby zarządzające wyższego szczebla, które 
miałyby znaczenie dla stwierdzenia, że Spółka posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do 
zarządzania swoją działalnością. 
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20.2.  Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz 
wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

Zwraca się uwagę, że pomiędzy niektórymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej występują 
następujące powiązania: 

• Daniel Janusz – Prezes Zarządu – jest małżonkiem Magdaleny Łabudzkiej-Janusz  
– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – oraz bratem Macieja Janusza – członka Rady 
Nadzorczej Spółki; 

• Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – jest małżonką 
Daniela Janusza – Prezesa Zarządu Spółki – oraz bratową Macieja Janusza – członka Rady 
Nadzorczej Spółki; 

• Maciej Janusz – członek Rady Nadzorczej Spółki – jest bratem Daniela Janusza – Prezesa 
Zarządu Spółki – oraz szwagrem Magdaleny Łabudzkiej-Janusz – Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej Spółki. 

Z uwagi na powyższe nie można wykluczyć zaistnienia konfliktu pomiędzy interesami ww. osób oraz 
interesami Emitenta, co w razie jego powstania mogłoby negatywnie wpływać na podejmowane przez 
Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzje istotne dla działalności Emitenta. 

20.3.  Umowy i porozumienia zawarte odnośnie do powołania członków organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego 
szczebla 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami 
lub innymi osobami, na mocy których osoby wskazane powyżej w pkt 20.1.1 oraz 20.1.2 zostały 
wybrane na członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.  

20.4.  Informacje o posiadanych Akcjach i opcjach na Akcje Emitenta 

Poniższa tabela przedstawia stan posiadania akcji przez członków Zarządu oraz członków Rady 
Nadzorczej Spółki: 

Imię i nazwisko  Liczba 
posiadanych

akcji 

 Łączna  
wartość 

nominalna (zł) 

 Udział w kapitale 
zakładowym 

(%) 

 Udział w ogólnej
liczbie głosów 

(%) 

Daniel Janusz*  3.455.551  12.094.428,5  47,09  47,09 

Magdalena Łabudzka-Janusz**  3.337.615  11.681.652,5  45,49  45,49 

Piotr Wielesik***  210.000  735.000  2,86  2,86 

Mieczysław Mietelski  250  875  0,003  0,003 
 

* w tym 2.565.413 pośrednio poprzez Erbinvest Ltd 
** w tym 2.476.961 pośrednio poprzez Biznesmagtor Ltd 
*** pośrednio poprzez Wamano Ltd 

Źródło: Emitent 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na Akcje Spółki. 

20.5.  Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu Akcji Emitenta 

Według wiedzy Emitenta osoby zarządzające i nadzorujące Spółki nie uzgodniły żadnych ograniczeń 
w zakresie zbywania w określonym czasie Akcji Spółki, z wyjątkiem umów dotyczących zakazu 
sprzedaży Akcji, których opis znajduje się w pkt 32.3. Prospektu „Umowy zakazu sprzedaży akcji typu 
lock-up”. 
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ROZDZIAŁ 21. WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA 

21.1.  Wynagrodzenia (w tym świadczenia warunkowe lub odroczone) wypłacone członkom 
organów administracyjnych, zarządzających oraz osób zarządzających wyższego 
szczebla w ostatnim roku obrotowym 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu w roku obrotowym 2012 przedstawia 
poniższa tabela: 

Imię i nazwisko  Funkcja  Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółki za 2012 r.  

(PLN) 

 Wysokość świadczenia 
niepieniężnego 

(PLN)* 

Daniel Janusz  Prezes Zarządu  186.900 (w tym 72.300 premii 
uznaniowej) 

 1.504,4 

Mieczysław Mietelski  Członek Zarządu  123.400 (w tym 37.600  
premii uznaniowej) 

 1.337,2 

Piotr Wielesik  
 Członek Zarządu  48.900  0 

Jacek Wardzyk  Członek Zarządu  43.200 (w tym 21.800  premii 
uznaniowej) 

 735,5 

Robert Wiśniewski  Członek Zarządu  42.500 (w tym 21.800  premii 
uznaniowej) 

 1.003 

Źródło: Emitent 

* Świadczenie niepieniężne w postaci korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych 

W roku obrotowym 2012 członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali od Spółki żadnych świadczeń na 
podstawie planu premii lub podziału zysków z wyjątkiem opisanych w tabeli powyżej (w wysokości 
wskazanej w tabeli powyżej) ani w formie opcji na akcje. Emitent nie wypłaca również świadczeń 
w naturze rozliczanych jako wynagrodzenie za pracę.  

Emitent nie posiada ustalonego planu premii lub podziału zysku dotyczącego członków Zarządu oraz 
ustalonej praktyki w tym zakresie. 

Żaden z Członków Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia (w tym świadczeń dodatkowych) od Spółek 
Zależnych za 2012 r. 

Rada Nadzorcza 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 
przedstawia poniższa tabela: 

Imię i nazwisko  Funkcja  Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółki za 2012 r.  

(PLN) 

 Wysokość wypłaconego 
świadczenia 

niepieniężnego (PLN)*  

Magdalena Łabudzka-Janusz  Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej 

 90.000 (w tym 40.800  
premii uznaniowej) 

 1.671,6 

Małgorzata Adamowicz  Członek Rady 
Nadzorczej 

 28.800 (w tym 15.300  
premii uznaniowej) 

 1.337,2 

Maciej Łabudzki  Członek Rady 
Nadzorczej 

 19.100 (w tym 8.200 
 premii uznaniowej) 

 1.504,4 

Maciej Kowalski  Członek Rady 
Nadzorczej 

 2.000  0 

Maciej Janusz  Członek Rady 
Nadzorczej 

 2.000  0 

Henryk Chojnacki  Członek Rady 
Nadzorczej 

 2.000  0 

Jakub Marcinowski  Członek Rady 
Nadzorczej 

 2.000  0 

Źródło: Emitent 

* Świadczenie niepieniężne w postaci korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych  
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W roku obrotowym 2012 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali od Spółki żadnych świadczeń 
o charakterze niepieniężnym ani na podstawie planu na akcje, premii lub podziału zysków z wyjątkiem 
opisanych w tabeli powyżej (w wysokości opisanej powyżej), ani w formie opcji na akcje. Emitent nie 
wypłaca również świadczeń w naturze rozliczanych jako wynagrodzenie za pracę.  

Emitent nie posiada ustalonego planu premii lub podziału zysku dotyczącego członków Rady 
Nadzorczej oraz ustalonej praktyki w tym zakresie. 

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie otrzymał wynagrodzenia (w tym świadczeń dodatkowych) od 
Spółek Zależnych za 2012 r.  

W dniu 5 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały 
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób że 
miesięczne wynagrodzenie pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz ustalone zostało na 12.000 zł zaś 
kwartalne wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej na 2.000 zł. 

Szczegółowe informacje dot. wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 
znajdują się w pkt 24.4. Prospektu „Transakcje pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i Rady 
Nadzorczej oraz ich bliskimi członkami rodziny”. 

21.2.  Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia  

Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalno-rentowych. Stan rezerwy 
na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalno-rentowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 
73.087,39 PLN. 

Ponadto Spółka utworzyła rezerwę na niewykorzystane świadczenia z tytułu urlopów wypoczynkowych, 
która na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 133.885,76 PLN. 
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ROZDZIAŁ 22. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO 
I NADZORUJĄCEGO 

22.1.  Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych sprawowali te funkcje 

Informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia obecnej kadencji oraz daty wygaśnięcia 
mandatu w odniesieniu do poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały 
przedstawione w poniższej tabeli: 

Imię i nazwisko  Wiek  Stanowisko  Data 
rozpoczęcia 

kadencji 

 Data upływu 
obecnej 

kadencji* 

 Data wygaśnięcia 
mandatu 

Daniel Janusz  39  Prezes  
Zarządu 

 27.06.2012  27.06.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

Mieczysław 
Mietelski 

 38  Członek 
Zarządu 

 27.06.2012  27.06.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

Piotr Wielesik  44  Członek 
Zarządu 

 27.06.2012  27.06.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

Magdalena 
Łabudzka- 

-Janusz 

 38  Przewodnicząca 
Rady 

Nadzorczej 

 05.10.2012  05.10.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

Maciej Janusz  52  Członek  
Rady 

Nadzorczej 

 05.10.2012  05.10.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

Henryk 
Chojnacki 

 66  Członek  
Rady 

Nadzorczej 

 05.10.2012  05.10.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

Jakub 
Marcinowski 

 58  Członek  
Rady 

Nadzorczej 

 05.10.2012  05.10.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

Maciej 
Kowalski 

 36  Członek  
Rady 

Nadzorczej 

 05.10.2012  05.10.2015  Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2014 

* Obecna kadencja Członków Zarządu oraz Członków  Rady Nadzorczej rozpoczęła się w okresie obowiązywania poprzedniego 
Statutu Spółki, który zarówno dla Zarządu, jak i Rady Nadzorczej przewidywał kadencję trzyletnią. 

Okresy, w jakich ww. osoby pełniły funkcje w organach Spółki, zostały wskazane pkt 20.1.1 oraz 
20.1.2 Prospektu. 
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22.2.  Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub jego podmiotem zależnym, określających 
świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Emitent ani żaden podmiot od niego zależny nie podpisał umów o pracę z członkami organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. 

Członkowie Zarządu zawarli z Emitentem umowy o świadczenie usług. Na ich podstawie ww. osobom 
przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia wynoszący trzy miesiące ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

Szczegółowy opis umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy Emitentem a członkami organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych znajduje się w Rozdziale 24. Prospektu „Transakcje 
z podmiotami powiązanymi”. 

22.3.  Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń 

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych 
Rewidentach powierzono jej zadania komitetu audytu.  

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą 
wykonywane przez Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu 
sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, 
audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji 
finansowej oraz (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych. 

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. kwalifikacje w zakresie 
rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu jest Henryk Chojnacki. Drugim członkiem niezależnym 
Rady Nadzorczej, spełniającym ww. kryteria niezależności, jest Jakub Marcinowski. 

W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. 

22.4.  Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego  

Spółka zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w Zasadach Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyjątkiem: 

Zasada I.12 oraz IV.10: 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika 
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego 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.  

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasad: 

Zgodnie z art. 4065 KSH statut spółki akcyjnej może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności uprawnienia 
akcjonariusza określone w zasadzie I.12 i IV.10. Rozwiązanie to nie ma charakteru obowiązkowego, 
a Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości. W opinii Emitenta jego Statut, przepisy KSH oraz 
obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych 
Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. 
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Zasada I.5: 

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń 
powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej 
z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. 
(2009/385/WE). 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio 
do zakresu zadań, odpowiedzialności z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Grupy. Spółka 
nie zamierza wprowadzać polityki wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń Komisji Europejskiej, chcąc 
zachować w tym zakresie większą swobodę decyzyjną. 

Zasada I.9: 

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony 
udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, 
wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności 
gospodarczej. 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w strukturach Spółki jest 
uzależniony od kompetencji, umiejętności i efektywności. Decyzje dotyczące powoływania na 
stanowiska zarządu lub nadzoru nie są podyktowane płcią. Spółka nie może zatem zapewnić 
zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych. 

Zasada II.1 pkt 2a: 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej oprócz informacji wymaganych 
przez przepisy prawa: 

2a) corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio 
w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat. 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Biorąc pod uwagę, że Spółka nie zamierza stosować zasady I.9 dotyczącej zapewnienia 
zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych w opinii 
Emitenta nie jest celowe zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej informacji odnośnie do 
udziału kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich 
dwóch lat. 

Zasada II.2: 

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, 
przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Biorąc pod uwagę wielkość Emitenta oraz oczekiwaną kapitalizację rynkową, w opinii Spółki przyszła 
ekspozycja na inwestorów zagranicznych będzie niewielka. W konsekwencji koszty związane 
z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby ponieść 
Emitent, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści. 
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ROZDZIAŁ 23. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

23.1.  Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały 
w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego 

Akcjonariusze Spółki zostali opisani w poniższej tabeli: 

Akcjonariusz Liczba  
akcji 

% udział  
w strukturze 
akcjonariatu 

Liczba  
głosów na WZA 

% udział  
w liczbie  
głosów 

Daniel Janusz:     
– bezpośrednio 890.138 12,131 890.138 12,131 

– pośrednio (przez Erbinvest Ltd*) 2.565.413 34,961 2.565.413 34,961 

Magdalena Łabudzka-Janusz:     
– bezpośrednio 860.654 11,730 860.654 11,730 

– pośrednio (przez Biznesmagtor Ltd**) 2.476.961 33,756 2.476.961 33,756 

Contractus Sp. z o.o. 333.750 4,548 333.750 4,548 
Piotr Wielesik:     

– pośrednio (przez Wamano Ltd***) 210.000 2,862 210.000 2,862 

Jacek Wardzyk 250 0,003 250 0,003 
Mieczysław Mietelski 250 0,003 250 0,003 
Robert Wiśniewski 250 0,003 250 0,003 
Tomasz Kościelski 250 0,003 250 0,003 

Razem 7.337.916 100,000 7.337.916 100,000 

* Daniel Janusz jest jedynym wspólnikiem Erbinvest Ltd  
** Magdalena Łabudzka-Janusz  jest jedynym wspólnikiem Biznesmagtor Ltd  
*** Piotr Wielesik jest jedynym wspólnikiem Wamano Ltd  

Źródło: Emitent 

23.2.  Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub 
w przypadku ich braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt  

Akcjonariusze Spółki nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami określonymi w pkt 30.5. 
Prospektu. 

23.3.  Informacja, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) 
lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany, oraz informacja takiego podmiotu 
(osoby), a także opisanie charakteru kontroli i istniejących mechanizmów, które 
zapobiegają jej nadużywaniu   

Podmiotami bezpośrednio dominującymi wobec Spółki są państwo Daniel Janusz i Magdalena 
Łabudzka-Janusz, pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają łącznie (bezpośrednio 
i pośrednio poprzez swoje spółki zależne) 92,58% udziału w kapitale zakładowym oraz 92,58% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Nadużywaniu przez powyżej wskazane podmioty kontroli sprawowanej nad Spółką zapobiegają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: art. 6 KSH (prawo żądania informacji 
o powstaniu stosunku dominacji), art. 20 KSH (obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), 
art. 385 § 3 KSH (prawo złożenia wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu 
grupami), art. 422 § 1 KSH (prawo wniesienia powództwa o uchylenie uchwały WZA), art. 20 Ustawy 
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o Ofercie (obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie (prawo 
złożenia wniosku o dokonanie wyboru rewidenta do spraw szczególnych). Poza powyższymi 
mechanizmami nie występują żadne dodatkowe, które w sposób szczególny zapobiegałyby 
nadużywaniu przez podmiot dominujący kontroli nad Spółką. 

23.4.  Opis wszelkich ustaleń, których realizacja może spowodować w przyszłości zmiany 
w sposobie kontroli Emitenta 

Emitentowi nieznane są żadne ustalenia, których realizacja mogłaby spowodować zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta. 
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ROZDZIAŁ 24. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
Spółka zawierała w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami 
powiązanymi w rozumieniu MSR 24 „Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych” 
(załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 
17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 przyjmujące określone 
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 1).  

Spółka zawiera następujące transakcje z podmiotami powiązanymi: 

• transakcje pomiędzy Spółką a akcjonariuszami Spółki,  

• transakcje pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej,  

• transakcje pomiędzy Spółką oraz innymi podmiotami powiązanymi. 

Poza transakcjami przedstawionymi w niniejszym Rozdziale, w Grupie Kapitałowej nie dokonywano 
żadnych innych transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24. Na Dzień Prospektu 
stan nierozliczonych należności z podmiotami powiązanymi przysługującymi Emitentowi wynosi 
615.000,00 zł. 

Zawierane w Grupie Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi wynikają głównie z działalności 
operacyjnej Spółki.  

Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów powiązanych z Emitentem, z którymi Emitent zawarł 
transakcje w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do daty zatwierdzenia 
Prospektu: 

Podmiot powiązany  Charakter powiązania 

Feer-Pol sp. z o.o.  jednostka zależna od Emitenta; Emitent posiada 100% udziałów 

Pol-Silos sp. z o.o.  jednostka zależna od Emitenta; Emitent dysponuje pośrednio 100% 
głosów na jej zgromadzeniu wspólników poprzez Feer-Pol sp. z o.o., która 
posiada 100% udziałów w spółce Pol-Silos sp. z o.o. 

Erbinvest Ltd  podmiot posiada 34,96% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz 
głosów na WZA, jedynym wspólnikiem  Erbinvest Ltd jest Daniel Janusz 
– Prezes Zarządu 

Biznesmagtor Ltd   podmiot posiada 33,76% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz 
głosów na WZA, jedynym wspólnikiem Biznesmagtor Ltd jest Magdalena 
Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Wamano Ltd  podmiot posiada 2,86% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz 
głosów na WZA, jedynym wspólnikiem  Wamano Ltd jest Piotr Wielesik 
– Członek Zarządu 

Daniel Janusz  członek kluczowego personelu kierowniczego Emitenta – Prezes Zarządu, 
ponadto posiada bezpośrednio 12,13% akcji w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz głosów na WZA oraz pośrednio (poprzez Erbinvest Ltd, 
którego jest jedynym wspólnikiem) 34,96% akcji w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz głosów na WZA 

Magdalena Łabudzka-Janusz  Przewodnicząca Rady Nadzorczej, ponadto posiada bezpośrednio 
11,73% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz głosów na WZA oraz 
pośrednio (poprzez Biznesmagtor Ltd, którego jest jedynym wspólnikiem) 
33,76% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz głosów na WZA  

Contractus sp. z o.o.   podmiot posiada 4,55% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA 
(w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi podmiot 
posiadał 25% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA) 
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Mieczysław Mietelski  członek kluczowego personelu kierowniczego Emitenta – członek Zarządu 

Piotr Wielesik   członek kluczowego personelu kierowniczego Emitenta – członek 
Zarządu,  ponadto posiada pośrednio (poprzez Wamano Ltd, którego jest 
jedynym wspólnikiem) 2,86% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz 
głosów na WZA 

Maciej Janusz  członek Rady Nadzorczej 

Henryk Chojnacki  członek Rady Nadzorczej 

Jakub Marcinowski  członek Rady Nadzorczej 

Maciej Kowalski  członek Rady Nadzorczej 

Maciej Łabudzki  pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi do dnia 5 października 2012 r. 

Małgorzata Adamowicz  pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi do dnia 5 października 2012 r. 

Jacek Wardzyk  pełnił funkcję członka Zarządu w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi do dnia 27 czerwca 2012 r. 

Robert Wiśniewski  pełnił funkcję członka Zarządu w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi do dnia 27 czerwca 2012 r. 

Źródło: Emitent 

Poniżej przedstawiono opis transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24, zawartych 
przez Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu. 
W opinii Emitenta transakcje te zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

24.1.  Zestawienie zobowiązań i należności wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi 
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W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zobowiązań i należności wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi: 

 

Podmiot  
powiązany 

Należności od podmiotów powiązanych 
(tys. PLN) 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 
(tys. PLN) 

  Data Prospektu  31/12/12  31/12/11  31/12/10 Data Prospektu  31/12/12  31/12/11  31/12/10 

Polsilos sp. z o.o.  0  0  0  0 200  200  0  0 

Daniel Janusz  0  0  0  0 0  37  163  125 

Contractus sp. z o.o.  1.168  1.783  2.067  5.303 0  0  0  0 

MM Consulting 
Mieczysław Mietelski 

 0  0  0  0 0  11  0  0 

PW Consulting  
Piotr  Wielesik 

 0  0  0  0 0  27  0  0 

Razem  1.168  1.783  2.067  5.303 200  275  163  125 

Źródło: Emitent 
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24.2.  Pożyczki udzielone przez Spółkę podmiotom powiązanym 

Emitent w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie udzielał pożyczek podmiotom 
powiązanym. 

24.3.  Transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi 

Transakcje sprzedaży przez Spółkę podmiotom powiązanym towarów bądź usług w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi 

Poniższa tabela przedstawia wartość transakcji sprzedaży towarów bądź usług podmiotom 
powiązanym w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. Transakcje te zawarte 
zostały głównie w zakresie sprzedaży produktów wytwarzanych przez Emitenta. 

Podmiot 
powiązany 

 Wartość transakcji  
od dnia 1.01.2013 

do dnia 
zatwierdzenia 

Prospektu (tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2012 r. 
(tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2011 r. 
(tys. zł) 

 Wartość 
transakcji  
w 2010 r. 
(tys. zł) 

 Tytuł 

Contractus  
sp. z o.o.  0  4.090  4.281  25.408 

 Przychody  
ze sprzedaży  

produktów i usług 

Razem  0  4.090  4.281  4.281   

Źródło: Emitent 

Transakcje zakupu przez Spółkę od podmiotów powiązanych towarów bądź usług w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi 

Poniższa tabela przedstawia wartość transakcji zakupów towarów bądź usług podmiotom powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi.  

Podmiot 
powiązany 

 Wartość transakcji 
od dnia 1.01.2013 

do dnia 
zatwierdzenia 

Prospektu (tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2012 r. 
(tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2011 r. 
(tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2010 r. 
(tys. zł) 

 Tytuł 

Feer-Pol sp. 
z o.o.  0  3,3  0  0  Zakup sprzętu 

komputerowego 

Daniel 
Janusz  60  90  38  38 

 Usługa doradztwa
opłata licencyjna 

za znak towarowy
„Feerum 

Piotr 
Wielesik  44  88  0  0  Usługa 

doradztwa 

Pol-Silos sp. 
z o.o.  0  38  0  0  Za znak towarowy 

Mieczysław 
Mietelski  18  27  0  0  Usługa 

doradztwa 

Razem  122  246,3  38  38   

Inne umowy 

Umowa licencyjna z dnia 31 lipca 2012 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Pol-Silos sp. z o.o. 

Na podstawie umowy Pol-Silos sp. z o.o., posiadająca prawa wyłączne do znaków towarowych 
słowno-graficznych „Feerum” (numery praw wyłącznych: 216459 oraz 221288) (dalej „Znaki 
Towarowe”), udzieliła Emitentowi wyłącznej licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych. Umowa 
weszła w życie z dniem jej zawarcia. 
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Na podstawie umowy Emitent może korzystać ze Znaków Towarowych poprzez prowadzenie obrotu 
towarów i usług opatrzonych Znakami Towarowymi oraz poprzez korzystanie ze Znaków Towarowych 
na potrzeby marketingu i reklamy. Feerum S.A. nie jest uprawniona do udzielania sublicencji.  

W przypadku naruszenia warunków korzystania ze Znaków Towarowych, Pol-Silos sp. z o.o. jest 
uprawniona do żądania zapłaty przez Emitenta kary umownej w wysokości 50.000 PLN za każde 
naruszenie. Pol-Silos sp. z o.o. jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary. 

Wynagrodzenie przysługujące Pol-Silos sp. z o.o. z tytułu udzielenia licencji składa się z rocznej 
opłaty licencyjnej w wysokości 4% wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Emitenta począwszy 
od 2013 r. 

Umowa została zawarta na czas określony, dwudziestu lat, licząc od dnia wejścia jej w życie, oraz 
zostanie automatycznie przedłużona na okres kolejnych 5 lat, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez 
żadną ze stron na 6 miesięcy przed zakończeniem jej obowiązywania. 

Pol-Silos sp. z o.o. jest uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku: 

• złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego Emitenta, 
• otwarcia postępowania likwidacyjnego Emitenta, 
• istotnej zmiany stosunków własnościowych u Emitenta, która powoduje lub umożliwia zmianę 

kontroli nad Emitentem, 
• powstania opóźnienia w zapłacie opłat licencyjnych przekraczającego 60 dni, 
• naruszenia warunków korzystania z licencji. 

24.4.  Transakcje pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich bliskimi 
członkami rodziny 

Transakcje z członkami Zarządu 

Poniższa tabela przedstawia wysokość łącznego wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta 
członkom Zarządu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi: 

Za okres od 1 stycznia 
2013 r. do Daty 

Prospektu (tys. zł) 

 2012 
(tys. zł) 

 2011 
(tys. zł) 

 2010 
(tys. zł) 

58  450  406  376 

Źródło: Emitent 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie przyznawał członkom Zarządu 
świadczeń niepieniężnych.  

Poniższa tabela przedstawia wartość transakcji (bez wynagrodzenia*) pomiędzy Emitentem 
a Członkami Zarządu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi: 

Członek 
Zarządu 

 Wartość transakcji 
od dnia 1.01.2013 r. 

do dnia zatwierdzenia 
Prospektu (tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2012 r. 
(tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2011 r. 
(tys. zł) 

 Wartość 
transakcji 
w 2010 r. 
(tys. zł) 

 Tytuł 

Daniel 
Janusz  60  90  38  38  

opłata licencyjna
za znak towarowy

„Feerum”  
 

Mieczysław 
Mietelski  18  27  0  0  Usługa 

doradztwa  

Piotr 
Wielesik 

 44  88  0  0  
Usługa 

doradztwa  

Źródło: Emitent 

* Informacje na temat wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu znajdują się w tabeli powyżej oraz w pkt 21.1. Prospektu 
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Transakcje z członkami Rady Nadzorczej  

Poniższa tabela przedstawia wysokość łącznego wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta 
członkom Rady Nadzorczej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi: 

Za okres od 1 stycznia 2013 r.  
do Daty Prospektu 

 2012 
(tys. zł) 

 2011 
(tys. zł) 

 2010 
(tys. zł) 

24  151  130  108 

Źródło: Emitent 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie przyznawał członkom Rady 
Nadzorczej świadczeń niepieniężnych. 

Emitent nie zawierał transakcji z Członkami Rady Nadzorczej w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi. 

Inne umowy  

Umowa licencyjna z dnia 1 czerwca 2007 r. pomiędzy Emitentem a Danielem Januszem (zmieniona 
aneksem nr 1 z dnia 1 października 2007 r.) 

Na podstawie umowy Daniel Janusz, uprawniony ze zgłoszenia słowno-graficznego znaku 
towarowego „FEERUM”, dokonanego do Urzędu Patentowego w dniu 10 września 2007 r. za 
numerem 329928 (dalej „Znak Towarowy”), udzielił Feerum S.A. wyłącznej licencji na korzystanie ze 
Znaku Towarowego. Umowa weszła w życie z dniem zarejestrowania Znaku Towarowego w Urzędzie 
Patentowym, tj. 29 września 2009 r. 

Na podstawie umowy Feerum S.A. może korzystać ze Znaku Towarowego poprzez prowadzenie 
obrotu towarów i usług opatrzonych Znakiem Towarowym oraz poprzez korzystanie ze Znaku 
Towarowego na potrzeby marketingu i reklamy. Feerum S.A. nie jest uprawniona do udzielania 
sublicencji.  

W przypadku naruszenia warunków korzystania ze Znaku Towarowego, Daniel Janusz jest 
uprawniony do żądania zapłaty przez Feerum S.A. kary umownej w wysokości 50.000 PLN za każde 
naruszenie. Daniel Janusz jest uprawniony do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary. 

Wynagrodzenie przysługujące Danielowi Januszowi z tytułu udzielenia licencji składa się 
z jednorazowej opłaty w wysokości 200.000 PLN oraz rocznej opłaty licencyjnej w wysokości 
ustalonego do końca 2012 r. procentu od wielkości rocznej sprzedaży Feerum S.A., płatnej 
począwszy od 2013 r. 

Umowa została zawarta na czas określony, dwudziestu lat, licząc od dnia wejścia jej w życie, oraz 
zostanie automatycznie przedłużona na okres kolejnych 5 lat, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez 
żadną ze stron na 6 miesięcy przed zakończeniem jej obowiązywania. 

Daniel Janusz jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 

• złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcia postępowania układowego Feerum S.A., 

• otwarcia postępowania likwidacyjnego Feerum S.A., 

• istotnej zmiany stosunków własnościowych w Feerum S.A., która powoduje lub umożliwia 
zmianę kontroli nad Feerum S.A., 

• powstania opóźnienia w zapłacie opłat licencyjnych przekraczającego 60 dni, 

• naruszenia warunków korzystania z licencji. 

W związku z zawarciem w dniu 26 lipca 2012 r. pomiędzy Danielem Januszem a Pol-Silos sp. z o.o. 
umowy cesji prawa ochronnego na Znak Towarowy ww. umowa wygasła we wskazanej powyżej 
dacie. Z powodu wygaśnięcia przedmiotowej umowy procentowa opłata licencyjna, o której mowa 
powyżej, nie została ustalona. 
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Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 4 września 2012 roku zawarta pomiędzy Emitentem 
a Danielem Januszem 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Daniela Janusza, prowadzącego działalność 
gospodarczą, następujących usług doradczych na rzecz Spółki: 

• doradztwo w zakresie kontrolowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 

• doradztwo w zakresie strategicznych aspektów długoterminowych inwestycji Spółki, w tym 
rynków rozwoju przedsiębiorstwa, wynikających stąd ryzyka i korzyści, 

• doradztwo w zakresie kierunku zmian technologicznych i konstrukcyjnych maszyn, 

• doradztwo w zakresie strategii rozwoju handlu i sprzedaży na rynku polskim, 

• doradztwo w zakresie strategii rozwoju handlu i sprzedaży na rynkach zagranicznych, 

• doradztwo w zakresie budowania i prowadzenia relacji z dealerami przedsiębiorstwa oraz 
doradztwo w zakresie budowania nowych sieci dealerskich, 

• doradztwo w zakresie kształtowania polityki kadrowej wyższego szczebla oraz doradztwo 
w zakresie budowy struktury organizacyjnej wyższego szczebla i zarządzania, 

• doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu marketingu i handlu, 

• doradztwo w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, 

• doradztwo w zakresie kształtowania kierunku rozwoju i zaniechania rozwoju działów 
w przedsiębiorstwie, 

• doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem ukierunkowania się na rynki zagraniczne, 

• doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz procedur 
w tym zakresie, zwłaszcza w obszarze obiegu dokumentów, kontraktowania dostawców, polityki 
zakupowej. 

Z tytułu usług świadczonych na podstawie ww. umowy Danielowi Januszowi przysługuje 
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30.000 zł + VAT. Ponadto Daniel Janusz jest 
uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 2% osiągniętego przez Spółkę zysku netto 
za pierwszy rok obowiązywania umowy liczony od dnia 1 stycznia 2013 roku oraz 3% zysku netto 
Spółki za każdy kolejny rok trwania umowy. Dodatkowe wynagrodzenie przyznawane będzie pod 
warunkiem osiągnięcia przez Emitenta zysku w wysokości przekraczającej odpowiednio: 5 mln netto 
za pierwszy rok obrachunkowy, 6,5 mln netto za drugi rok obrachunkowy i 8 mln netto za trzeci rok 
obrachunkowy. 

Umowa o świadczenie usług doradczych została zawarta na czas nieoznaczony i może być 
rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Każda ze stron ma także prawo do wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez drugą stronę jej 
obowiązków wynikających z umowy. 

Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 14 września 2012 roku zawarta pomiędzy Emitentem 
a Mieczysławem Mietelskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MM-Consulting 
Mieczysław Mietelski  

W zamian za wykonanie usług doradczych będących przedmiotem umowy Mieczysławowi Mietelskiemu 
należne jest zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 9.000 zł + VAT. Mieczysław 
Mietelski uprawniony jest także do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1% zysku netto 
począwszy od roku obrotowego zaczynającego się od dnia 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowe 
wynagrodzenie przyznawane będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Emitenta zysku w wysokości 
przekraczającej odpowiednio: 5 mln netto za pierwszy rok obrachunkowy, 6,5 mln netto za drugi rok 
obrachunkowy i 8 mln netto za trzeci rok obrachunkowy. 

Umowa o świadczenie usług doradczych została zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy, począwszy 
od dnia 1 października 2012 roku. Po upływie 36 miesięcy umowa przekształci się automatycznie 
w umowę zawartą na czas nieoznaczony, chyba że któraś ze stron poinformuje drugą stronę na sześć 
miesięcy przed jej wygaśnięciem o zamiarze nieprzedłużania umowy na czas nieoznaczony. W takim 
wypadku umowa wygaśnie z dniem 30 września 2015 roku. 
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Umowa może być w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Każda ze 
stron ma także prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszania przez drugą stronę  jej obowiązków wynikających z umowy. 

Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 28 czerwca 2012 roku zawarta pomiędzy Emitentem 
a Piotrem Wielesikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PW Consulting Piotr Wielesik 

Z tytułu usług doradczych świadczonych na podstawie umowy Piotrowi Wielesikowi przysługuje 
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 22.000 zł + VAT. Ponadto Piotr Wielesik jest 
uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1% osiągniętego przez Spółkę zysku netto 
za pierwszy rok obowiązywania umowy liczony od dnia 1 stycznia 2013 roku oraz 2% zysku netto 
Spółki za każdy kolejny rok trwania umowy. Dodatkowe wynagrodzenie przyznawane będzie pod 
warunkiem osiągnięcia przez Emitenta zysku w wysokości netto przekraczającej odpowiednio: 5 mln 
za pierwszy rok obrachunkowy, 6,5 mln netto za drugi rok obrachunkowy i 8 mln netto za trzeci rok 
obrachunkowy. 

Umowa o świadczenie usług doradczych została zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy, począwszy 
od dnia 1 września 2012 roku. Po upływie 36 miesięcy umowa przekształci się automatycznie 
w umowę zawartą na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze stron poinformuje drugą stronę na sześć 
miesięcy przed jej wygaśnięciem o zamiarze nieprzedłużania umowy na czas nieoznaczony. W takim 
wypadku umowa wygaśnie z dniem 31 sierpnia 2015 roku. 

Umowa może być w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym pisemnym 
wypowiedzeniem skutkującym na koniec miesiąca kalendarzowego. Każda ze stron ma także prawo 
do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez 
drugą stronę jej obowiązków wynikających z umowy. 

Wniesienie udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. 

Pan Daniel Janusz – Prezes Zarządu Emitenta – wniósł wkład niepieniężny w postaci 214.219 
udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie w zamian za 
3.060.301 Akcji Serii C o wartości 10.711.053,50 PLN wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 września 2012 r. 

Pani Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta – wniosła wkład 
niepieniężny w postaci 205.981 udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą 
w Chojnowie w zamian za 2.942.615 Akcji Serii D o wartości 10.299.152,50 PLN wyemitowanych na 
podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 5 października 
2012 r. 

Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w rozdziale 25 Prospektu w pkt 25.2 „Dane 
historyczne na temat kapitału zakładowego”. 
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ROZDZIAŁ 25. INFORMACJE DODATKOWE 

25.1.  Kapitał akcyjny 

25.1.1.  Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego 

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych 
(tj. 31 grudnia 2012 r.): 

• kapitał zakładowy Spółki wynosił 25.682.706 PLN i dzielił się na 7.337.916 akcji o wartości 
nominalnej 3,50 PLN każda, w tym: (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
(ii) 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 3.060.301 akcji imiennych serii C, 
(iv) 2.942.615 akcji imiennych serii D, 

• wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte, 

• Spółka nie emitowała akcji w ramach kapitału docelowego, 

• żadna z akcji Spółki nie znajdowała się w obrocie na GPW. W okresie objętym historycznymi 
danymi finansowymi kapitał zakładowy Spółki nie został podwyższony, w związku z czym żadna 
jego część nie była opłacona w żadnej części w postaci aktywów innych niż gotówka. 

W dniu 1 stycznia 2012 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.672.500 PLN i dzielił się na 1.335.000 
akcji o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, w tym: (i) 1.000.000 akcji uprzywilejowanych imiennych 
serii A, (ii) 335.000 akcji zwykłych imiennych serii B. Akcje o wartości 1.000.000 były objęte za wkład 
niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą „FEERUM Daniel Janusz, 
Magdalena Łabudzka-Janusz s.c.”. 

W dniu 31 grudnia 2012 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 25.682.706 PLN i dzielił się na 7.337.916 
akcji o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, w tym: (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
(ii) 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 3.060.301 akcji imiennych serii C, (iv) 2.942.615 
akcji imiennych serii D. Akcje o wartości 1.000.000 były objęte za wkład niepieniężny w postaci 
przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą „FEERUM Daniel Janusz, Magdalena Łabudzka-Janusz s.c.”. 
Akcje o wartości 10.711.053,50 PLN zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci 214.219 udziałów 
w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie, natomiast akcje o wartości 
10.299.152,50 PLN zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci 205.981 udziałów w kapitale 
zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.682.706 PLN i dzieli się na 7.337.916 akcji 
o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, w tym: (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
(ii) 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 3.060.301 akcji imiennych serii C, (iv) 2.942.615 
akcji imiennych serii D.  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wniesiono następujące wkłady 
niepieniężne: 

• wkład niepieniężny w postaci 214.219 udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. 
z siedzibą w Chojnowie w zamian za 3.060.301 akcji serii C o wartości 10.711.053,50 PLN, 

• wkład niepieniężny w postaci 205.981 udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. 
z siedzibą w Chojnowie w zamian za 2.942.615 akcji serii D o wartości 10.299.152,50 PLN. 

25.1.2.  Akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka nie wyemitowała akcji niereprezentujących kapitału zakładowego. 

25.1.3.  Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna Akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, 
innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka nie była w posiadaniu akcji własnych. Podmioty działające 
w imieniu Spółki nie posiadają jej akcji.  
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25.1.4.  Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka nie emitowała żadnych zamiennych papierów wartościowych, 
wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, w szczególności 
obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. 

25.1.5.  Wszystkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale 
niewyemitowanego, lub zobowiązania do podwyższenia kapitału 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Statut Spółki nie przewidywał upoważnienia Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

25.1.6.  Kapitał dowolnego członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego 
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na Datę Prospektu kapitał żadnego członka Grupy Emitenta nie był 
przedmiotem opcji. Wobec żadnego członka Grupy Kapitałowej nie zostało uzgodnione warunkowo 
lub bezwarunkowo, że jego kapitał stanie się przedmiotem opcji. 

25.2.  Dane historyczne na temat kapitału zakładowego  

W dniu 28 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 4.672.500 PLN do kwoty 15.383.553,50 PLN, 
to jest o kwotę 10.711.053,50 PLN, poprzez emisję 3.060.301  akcji serii C, o wartości nominalnej 
3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających do 3.060.301 głosów 
stanowiących 69,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podwyższenie kapitału 
zostało zarejestrowane w dniu 4 października 2012 r. 

Nowe akcje zostały objęte przez pana Daniela Janusza w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
214.219 udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie oraz za 
wkład pieniężny w wysokości 0,52 PLN. Po objęciu ww. akcji pan Daniel Janusz posiadał 3.560.551 
akcji Spółki uprawniających do 81% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 5 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 
w  przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 15.383.553,50 PLN do kwoty 
25.682.706,00 PLN, to jest o kwotę 10.299.152,50 PLN, poprzez emisję 2.942.615 akcji serii D, 
o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających do 
2.942.615 głosów stanowiących 40,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 23 października 2012 r. 

Nowe akcje zostały objęte przez panią Magdalenę Łabudzką-Janusz w zamian za wkład niepieniężny 
w postaci 205.981 udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie 
oraz za wkład pieniężny w wysokości 3,48 PLN. Po objęciu ww. akcji pani Magdalena Łabudzka- 
-Janusz posiada 3.442.615 akcji Spółki uprawniających do 46,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Ponadto, w dniu 5 października 2012 r. na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta akcje serii A oraz akcje serii B zostały zamienione na akcje na okaziciela 
i tym samym dotychczas uprzywilejowane akcje serii A stały się akcjami zwykłymi. 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis powstania Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Kapitał zakładowy spółki Pol-Silos sp. z o.o. został podwyższony na mocy uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 lipca 2012 r. w drodze objęcia udziałów przez pana 
Daniela Janusza w zamian za wniesienie aportu w postaci znaku towarowego FEERUM, którego 
wartość wyceniona została przez Eurolinks S.A. sp.k. z siedzibą w Gdyni na 20,8 mln PLN. Następnie 
podwyższony został kapitał zakładowy spółki Feer-Pol sp. z o.o. w drodze objęcia udziałów przez 
pana Daniela Janusza oraz panią Magdalenę Łabudzką-Janusz w zamian za wniesienie aportu 
w postaci wszystkich udziałów w Pol-Silos sp. z o.o. W dniach 28 września 2012 r. i 5 października 
2012 r. (jak opisano szczegółowo powyżej) został z kolei podwyższony kapitał zakładowy Spółki 
w zamian za wniesienie aportu w postaci wszystkich udziałów w Feer-Pol sp. z o.o. 

Na skutek opisanych w powyższym paragrafie działań powstała Grupa Kapitałowa Feerum S.A. 
składająca się z Emitenta oraz dwóch spółek zależnych, tj. Feer-Pol sp. z o.o. i Pol-Silos sp. z o.o. 
Emitent: (i) posiada 100% udziałów w spółce Feer-Pol sp. z o.o. dających 100% głosów na jej 
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zgromadzeniu wspólników oraz (ii) posiada pośrednio 100% udziałów w spółce Pol-Silos sp. z o.o. 
dających 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników poprzez Feer-Pol sp. z o.o., która posiada 
100% udziałów w spółce Pol-Silos sp. z o.o. 

25.3.  Statut Emitenta  

25.3.1.  Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta 

Celem działalności Emitenta jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej. Zgodnie z § 6 
ust. 1 Statutu przedmiotem działalności Emitenta jest: 

• produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), 

• produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), 

• produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z), 

• produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z), 

• produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z), 

• produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z), 

• produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 28.29.Z),  

• produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z.), 

• produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 
(PKD 28.93.Z), 

• produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 28.99.Z), 

• naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 

• instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 

• transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z.), 

• kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

• działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 

• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
(PKD 70.22.Z), 

• działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 

• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z.), 

• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych (PKD 72.19.Z.), 

• działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z.), 

• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 74.90.Z), 

• dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim (PKD 77.40.Z.). 
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25.3.2.  Podsumowanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do 
członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Zarząd 

Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu, Zarząd składa się z jednego do trzech członków. 
Liczbę członków danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje Rada 
Nadzorcza na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.  

Na Dzień Prospektu Zarząd składa się z 3 członków.  

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane 
z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przez prawo i Statut do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu (§ 21 ust. 1 Statutu). 

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu działający 
łącznie lub Członek Zarządu działający wraz z prokurentem (§ 21 ust. 2 Statutu). 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości 
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu (§ 20 ust. 1 Statutu). 

Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami 
prawa lub Statutu wymagana jest zgoda innych organów Spółki (§ 5 ust. 2 Regulaminu Zarządu). 

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego 
prowadzenia spraw, chyba że Statut stanowi inaczej (§ 5 ust. 4 Regulaminu Zarządu). 

Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości 
jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą 
w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów (§ 7 ust. 1 Regulaminu Zarządu). 

Członkowie Zarządu są obowiązani informować również Radę Nadzorczą o każdym konflikcie 
interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania (§ 7 ust. 2 Regulaminu 
Zarządu). 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu każdy z członków Zarządu powinien zachować pełną 
lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji 
własnych korzyści materialnych. 

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia (§ 21 ust. 3 Statutu). 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji 
o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie 
Publicznej z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 
wspólnej pięcioletniej kadencji. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru członków Rady, określa 
liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 

Na Dzień Prospektu Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. 

Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 członków niezależnych. 

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał kalendarzowy. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek 
zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu 
Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku (§ 15 ust. 3 
Statutu). 

Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednakże dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej (§ 16 ust. 3 Statutu). 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych (§ 16 ust. 2 Statutu). 

Stosownie do § 16 ust. 4 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie 
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uchwał w trybach określonych w niniejszym akapicie jest wyłączone przy wyborze Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania 
w czynnościach tych osób (§ 16 ust. 5 Statutu). 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności (§ 14 ust. 1 Statutu). 

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

• ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie 
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

• zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak 
również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, 
do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać 
swoich czynności, 

• wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań 
finansowych, jak również ich odwoływanie, 

• ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,  

• wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz 
uczestniczenie członka Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek 
organów tych spółek, 

• zatwierdzanie istotnych umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których 
uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów,  

• wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości, 

• wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze 
Spółką,  

• sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raz w roku zwięzłej 
oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem, 

• dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raz w roku oceny swojej 
pracy, 

• rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 

Zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się 
w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: (i) nie 
przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności 
jego opinii i sądów, (ii) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że 
decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. 

25.3.3.  Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Statut nie musi określać 
wszystkich praw, przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami. W zakresie nieokreślonym Statutem 
stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej. Celem 
uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów 
uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Nie są 
z nimi związane przywileje lub ograniczenia inne niż przewidziane w przepisach prawa. 

Poniżej opisane zostały prawa związane z Akcjami określone w Statucie oraz najistotniejsze prawa 
i ograniczenia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz Ustawy o Ofercie 
Publicznej. Obszerny opis praw oraz ograniczeń związanych z Akcjami, a także procedury ich 
wykonywania zawarte zostały w Rozdziale 29. Prospektu „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego” 
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oraz w pkt 30.5 Prospektu „Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych 
z papierami wartościowymi oraz wykonywania tych praw” w Rozdziale 30. „Informacje o papierach 
wartościowych oferowanych i dopuszczanych do obrotu regulowanego”. 

Prawa o charakterze korporacyjnym 

Zgodnie z przepisami KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej z Akcjami związane są w szczególności 
następujące prawa: 

• prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia 
przewodniczącego tego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, 

• prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku jego obrad przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

• prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego, 

• prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad, 

• prawo do wykonywania jednego głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli KSH lub 
ustawy nie stanowią inaczej, 

• prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście 
lub przez pełnomocników, 

• prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo 
nieważnych, 

• prawo do żądania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

• prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki, 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, 

• prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub 
zależności, 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 
Spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

Prawa o charakterze majątkowym 

Stosownie do przepisów KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej z Akcjami związane są w szczególności 
następujące prawa o charakterze majątkowym: 

• Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 
do wypłaty akcjonariuszom, 

• prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru), 

• prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku jego likwidacji, 

• prawo zbywania posiadanych akcji, 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich 
akcji, 

• prawo żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez 
akcjonariusza mniejszościowego. 
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Zgodnie z § 23 Statutu Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty, na który przelewa się co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału 
zakładowego.  

Ponadto, stosownie do § 23 ust. 2 i 3 Statutu, Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego 
Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe 
i fundusze celowe). O przeznaczeniu tych kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, uchwały 
Walnego Zgromadzenia oraz regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. 

Statut Spółki nie przewiduje postanowień faworyzujących lub dyskryminujących obecnych lub 
potencjalnych akcjonariuszy w wyniku posiadania przez nich znacznej liczby akcji Spółki. 

Do Emitenta nie mają zastosowania ewentualne postanowienia dotyczące zobowiązania do dalszego 
wezwania kapitałowego (capital call). 

25.3.4.  Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, 
które mają bardziej znaczący zakres, niż jest to wymagane przepisami prawa 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. 

Na podstawie § 7 ust. 4 Statutu wyłączona została możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje 
imienne w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.  

Zwraca się uwagę, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość wydawania akcji 
o szczególnych uprawnieniach, a także przyznawania indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi 
uprawnień osobistych, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być 
akcjonariuszem. Statut nie zawiera postanowień wprowadzających możliwość wydawania akcji 
o szczególnych uprawnieniach lub przyznających uprawnienia osobiste danemu akcjonariuszowi. 

Stosownie do przepisów KSH akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być 
imienne, a uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału 
majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie ma zastosowania 
do akcji spółki publicznej. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać 
uprawnionemu udział w zysku w kwocie, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę 
przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to 
akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia 
przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie 
dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu 
z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, 
można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu 
kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia 
dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz 
może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną 
po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.  

KSH przewiduje możliwość przyznania uprawnień osobistych jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi, które dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, 
rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie 
osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub 
ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować 
odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji 
uprzywilejowanych. Statut nie przewiduje uprawnień przyznanych osobiście oznaczonym akcjonariuszom. 

Stosownie do przepisów KSH, opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji 
o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi 
osobistych uprawnień, muszą zostać odzwierciedlone w statucie spółki. Zmiana statutu wymaga 
uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała zmieniająca statut powinna zawierać 
wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są 
osobiste uprawienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj tego uprawnienia oraz 
ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania 
akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada 
większością trzech czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca 
świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym 
akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Statut nie ustanawia 
surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie jego zmiany. 
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25.3.5.  Opis zasad określających sposób zwoływania i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach 
akcjonariuszy 

Miejsce i termin odbywania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Legnicy albo w Warszawie. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku 
obrotowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych 
w KSH lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych 
Zgromadzeń uznają to za wskazane. 

Podmioty uprawnione do zwołania oraz żądania zwołania Walnego Zgromadzenia 

Stosownie do § 10 ust. 3 Statutu Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo 
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym 
przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za 
wskazane. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może 
również zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia 
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
1/20 kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia 
Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, 
mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych 
uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez 
akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, należy powołać się na postanowienie 
sądu rejestrowego. 

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia 
(art. 401 § 2 KSH). 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz 
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 

• datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 

• precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 
prawa głosu, w szczególności informacje o: 
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– prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia, 

– prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone 
do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

– prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, 

– sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności 
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie 
zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu 
pełnomocnika, 

– możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, 

– sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, 

– sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej; 

• dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, informację, że prawo uczestniczenia 
w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

• wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu 
Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, 
uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

• wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 
Walnego Zgromadzenia. 

Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego 
zgromadzenia: 

• ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 

• informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, 
a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie 
głosów z akcji poszczególnych rodzajów, 

• dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 

• projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady 
nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 
walnego zgromadzenia,  

• formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 
korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Jeżeli formularze, o których mowa w pkt 5 powyżej, z przyczyn technicznych nie mogą zostać 
udostępnione na stronie internetowej, spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania 
formularzy. W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu 
akcjonariuszowi na jego żądanie. Formularze powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego 
zgromadzenia i umożliwiać:  

• identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz 
wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika, 

• oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”, 

• złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 
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• zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, 
nad którą głosować ma pełnomocnik. 

Zgłaszanie projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka 
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.  

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Lista obecności 

Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca podpisy osób 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, 
a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby 
prawne lub jednostki organizacyjne – także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich 
umocowanie. Listę podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania 
Walnego Zgromadzenia. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego 
Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego 
Zgromadzenia. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem 
liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego 
i wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. 

Podmioty uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia wszyscy akcjonariusze, przy czym jedna akcja 
daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu, 
podpisaną przez Zarząd. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Emitenta na okres trzech dni 
poprzedzających odbycie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać ww. listę oraz 
żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może 
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych 
na każdym z rachunków.  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.  

Akcjonariusz spółki publicznej może jako pełnomocnik innej osoby głosować na walnym zgromadzeniu 
przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 
udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. 

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia 

Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia 
podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. 
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25.3.6.  Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować 
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut i regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie zawierają postanowień, które mogłyby 
spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

25.3.7.  Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta regulujących progową 
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu 
posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut, regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie zawierają postanowień regulujących 
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania 
akcjonariusza. 

25.3.8.  Opis warunków nałożonych zapisami Statutu lub regulaminów Emitenta, którym 
podlegają zmiany kapitału, w przypadku gdy zasady te są bardziej rygorystyczne, niż 
określone wymogami obowiązującego prawa 

Statut, regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie określają warunków, którym podlegają 
zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny, niż przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
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ROZDZIAŁ 26. ISTOTNE UMOWY 

26.1.1.  Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Emitenta 

Poniżej przedstawiono opis umów istotnych z punktu widzenia działalności Spółki, których jest stroną, 
za okres ostatnich dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu lub które (pomimo że 
zostały zawarte wcześniej niż w ww. okresie) przewidują obowiązki Spółki nadal obowiązujące 
w Dacie Zatwierdzenia Prospektu. Za istotne przyjęto te umowy, których wartość przekracza 5% 
kapitałów własnych Spółki.  

Umowa z Podmiotem 1 („Kupujący”) z dnia 21 maja 2007 r. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie i sprzedaż przez Spółkę na rzecz Kupującego urządzeń do 
suszenia, przechowywania, przenoszenia i czyszczenia zboża. 

Urządzenia dostarczane są Kupującemu na podstawie każdorazowo zawieranej dodatkowej umowy. 

Łączna wartość umowy wynosi 50.000.000 PLN. 

W przypadku naruszenia przez Spółkę z jej winy terminów dostaw powyżej 15 dni Kupujący jest 
uprawniony do żądania naprawienia wynikłej stąd szkody. 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 grudnia 2015 r. 

Umowa z Podmiotem 2 („Wykonawca”) z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

Przedmiotem umowy było wykonanie i dostarczenie uniwersalnej linii do rozkroju poprzecznego blach 
w kręgach oraz do produkcji elementów zbiorników wykonanych ze stali. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy wynosiła 4.431.000 PLN. 

Wykonawca udzielił dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji na niezawodną pracę urządzeń liczonej 
od daty końcowego odbioru. Okres gwarancyjny jest przedłużany o okresy wykonanych napraw. 
W przypadku wymiany części okres gwarancji biegnie dla tych części od nowa. 

Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na dzień 29 czerwca 2010 r. Umowa została 
wykonana w terminie. 

Wykonawca obowiązany jest do świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 10 lat. 

Umowa z Podmiotem 3 („Inwestor”) z dnia 14 października 2010 r. 

Przedmiotem umowy było wybudowanie oraz uruchomienie (rozruch) przez Spółkę kompleksu 
magazynowo-suszarniczego usytuowanego w Osłej (gm. Gromadka). 

Umowa została zawarta na czas określony do 15 lipca 2011 r. i wykonana w terminie. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce wynosiła 15.700.000 PLN. 

Spółka udzieliła gwarancji na wykonane urządzenia i roboty na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 
15 lipca 2012 r., a w przypadku maszyn do 1 miliona ton przepracowanego ziarna – licząc od daty 
odbioru końcowego wraz z potwierdzeniem dopuszczenia do użytkowania. Na ten sam okres Spółka 
udzieliła rękojmi jakości oraz zobowiązała się do świadczenia bezpłatnego serwisu. 

Umowa z Podmiotem 4 („Wykonawca”) z dnia 14 października 2010 r. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie robót 
żelbetowych i nawierzchni w ramach opracowania projektu zamiennego dotyczącego budowy 
kompleksu magazynowego zboża wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zbiornikiem na produkty 
naftowe w miejscowości Osła (gm. Gromadka). 

Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na dzień 15 lipca 2011 r. Umowa została 
wykonana w terminie. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy wynosiła 4.150.000 PLN. 

Wykonawca udzielił Spółce gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy liczony od dnia 
15 lipca 2012 r. 
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Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w szczególności w przypadku 
zwłoki w przystąpieniu do usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze w ramach gwarancji 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki. 

Umowa z Podmiotem 5 („Kupujący”) z dnia 25 listopada 2011 r. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę elementów obiektu magazynowo-suszarniczego 
oraz ich montaż. 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w grudniu 2012 r. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce wynosi 9.392.246,60 PLN. 

Spółka udzieliła Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty podanej 
na dowodzie zakupu i odnotowanej na protokole odbioru technicznego. 

Umowa z Podmiotem 6 („Kupujący”) z dnia 5 kwietnia 2012 r. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę obiektu magazynowo-suszarniczego wraz 
z fundamentami w Gniechowicach. 

Termin zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytku nastąpił w grudniu 2012 r. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce wynosiła 5.100.000 PLN. 

Spółka udzieliła Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty podanej 
na dowodzie zakupu i odnotowanej w protokole odbioru technicznego. 

Umowa z Podmiotem 7 („Inwestor”) z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniona aneksem z dnia 
20 lutego 2013 r. 

Przedmiotem umowy jest realizacja kompletnych obiektów przemysłowych obejmujących wykonanie 
pod klucz od jednego do sześciu elewatorów zbożowych o pojemności do 16.000 ton każdy. 

Spółka udzieli Inwestorowi gwarancji na wszelkie prace budowlane na okres 60 miesięcy liczony od 
daty upływu terminu rękojmi. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce wynosi 7.395.000 PLN. 

Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na wrzesień 2013 r. 

Spółka zapłaci Inwestorowi kary umowne za: (i) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 
0,2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 
(ii) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, (iii) zwłokę w wykonaniu 
całości dostaw określonych w umowie wraz z montażem w zakresie i w sposób określony w umowie 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, (iv) odstąpienie przez Spółkę od 
wykonania umowy, w całości lub w części, z przyczyn, za które Inwestor nie odpowiada, w wysokości 
15% wartości umowy lub 15% wartości netto prac, od których wykonania odstąpiono, w zależności od 
tego która z tych kwot jest wyższa, (v) odstąpienie od umowy przez Inwestora, w całości lub w części, 
z przyczyn, za które Spółka odpowiada, w wysokości 15% wartości umowy netto lub 15% wartości 
netto prac, od których wykonania odstąpiono, w zależności od tego która z tych kwot jest wyższa. 

Inwestor zapłaci Spółce kary umowne w przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy, w całości lub 
w części, z przyczyn, za które odpowiada Inwestor, w wysokości 15% wartości umowy netto lub 15% 
wartości netto prac, od których wykonania odstąpiono, w zależności od tego która z tych kwot jest wyższa. 

Umowy z Podmiotem 8 („Kupujący”) z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz dwie z dnia 29 czerwca 
2012 r. 

Przedmiotem umów jest wykonanie przez Spółkę obiektów magazynowych w trzech lokalizacjach 
wraz z urządzeniami załadowczo-wyładowczymi oraz ich montaż. 

Termin zakończenia realizacji umów został ustalony odpowiednio na dzień 10 września 2012 r. 
(umowa z dnia 25 czerwca 2012 r.) oraz na dzień 12 października 2012 r. (pozostałe umowy). 

Wysokość łącznego wynagrodzenia netto należnego Spółce za wykonanie ww. umów wynosi 
3.186.800 PLN. 
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Spółka udzieliła Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot każdej z ww. umów liczonej od 
dnia podpisania protokołów odbioru technicznego. 

Umowa z Podmiotem(„Zamawiający”) z 9 dnia 11 września 2012 r.  

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę pod klucz zadania inwestycyjnego na działce 
położonej w gminie Giżycko, w postaci budowy magazynów zbożowych wraz z suszarnią i mieszalnią 
pasz. 

Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce wynosi 8.548.750 PLN. 

Spółka udzieliła Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi jakości na przedmiot umowy 
w zakresie robót budowlanych, licząc ten okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Spółka jest zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w przypadku: 
(i) niewykonania przedmiotu umowy we wskazanym terminie w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień opóźnienia, (ii) odmowy wykonania przedmiotu umowy bez podania 
uzasadniającej przyczyny w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, (iii) odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Spółka, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto, pomniejszonego o wartość zapłaconego wynagrodzenia na podstawie 
wystawionych faktur VAT. 

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto, pomniejszonego o wartość już zapłaconego wynagrodzenia. 

Łączna wysokość kar umownych zapłaconych przez każdą ze stron umowy nie może przekraczać 
20% wynagrodzenia umownego netto. 

Strony umowy są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: (i) Spółka bez 
uzasadnionej przyczyny nie rozpocznie robót do dnia 25 września 2012 r. i pomimo dodatkowego 
pisemnego wezwania Zamawiającego nie podejmie ich w okresie 7 dni, (ii) Spółka wykonuje roboty 
niezgodnie z umową i nie usunie uchybień w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, 
(iii) nastąpi nieuzasadniona przerwa w realizacji umowy na okres przekraczający 14 dni i roboty nie 
zostaną wznowione po pierwszym wezwaniu, (iv) zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie 
Spółki. 

Spółka będzie uprawniona do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: (i) Zamawiający zawiesi 
realizację robót na okres przekraczający 30 dni z przyczyn niezależnych od Spółki i nie wznowi ich 
pomimo zawiadomienia, które powinno nastąpić na 14 dni przed odstąpieniem, (ii) Zamawiający 
będzie w 14-dniowej zwłoce z zapłatą faktur i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty 
nie ureguluje należności w terminie 21 dni. 

Umowa z Podmiotem 10 („Inwestor”) z dnia 13 września 2012 r.  

Przedmiotem umowy jest dostarczenie, zamontowanie, dokonanie niezbędnych odbiorów oraz 
uruchomienie przez Spółkę na rzecz Inwestora kompleksu magazynowo-suszarniczego. 

Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na dzień 10 czerwca 2013 r. 

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce wynosi 9.100.000 PLN. 

Spółka udzieliła Inwestorowi 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi jakości na przedmiot umowy 
w zakresie robót budowlanych, licząc ten okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Spółka jest zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Inwestora w przypadku: (i) niewykonania 
przedmiotu umowy we wskazanym terminie w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za 
każdy dzień opóźnienia, (ii) odmowy wykonania przedmiotu umowy bez podania uzasadniającej 
przyczyny w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. 

Inwestor jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w przypadku: (i) opóźnienia 
w przeprowadzeniu odbiorów w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień 
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opóźnienia, (ii) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. 

Łączna wysokość kar umownych zapłaconych przez każdą ze stron umowy nie może przekraczać 
10% wynagrodzenia umownego netto. 

Strony umowy są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: (i) Spółka bez uzasadnionej 
przyczyny nie rozpocznie wykonywania umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni, 
(ii) Spółka bez uzasadnionej przyczyny przerwie realizację umowy i nie realizuje jej przez okres 
dłuższy niż 14 dni, (iii) Spółka wykonuje roboty w sposób wadliwy i nie usunie uchybień w terminie 
14 dni od daty pisemnego wezwania ze strony Inwestora. 

Spółka będzie uprawniona do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: (i) Inwestor bez uzasadnionej 
przyczyny nie rozpocznie wykonywania umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni, 
(ii) Inwestor bez uzasadnionej przyczyny przerwie realizację umowy i nie realizuje jej przez okres 
dłuższy niż 14 dni, (iii) Inwestor nie dokonuje zapłaty należności określonej w wystawionej przez 
Spółkę fakturze w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty, pomimo uprzedniego wezwania i upływu 
wskazanego w nim 14-dniowego terminu zapłaty, (iv) wszczęto postępowanie egzekucyjne 
w stosunku do elementów objętych przedmiotem umowy, (v) zgłoszony zostanie do sądu wniosek 
o ogłoszenie upadłości Inwestora, ogłoszona jego upadłość lub likwidacja albo zostaną podjęte 
czynności zmierzające do rozwiązania przedsiębiorstwa Inwestora lub zmniejszenia kapitału 
zakładowego, (vi) Inwestor bez uzasadnienia odmawia przystąpienia do odbioru lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru etapów realizacji przedmiotu umowy lub uniemożliwia obecność Spółki 
przy takim odbiorze. 

Umowa z Podmiotem 11 („Zamawiający”) z dnia 11 marca 2013 r.  

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę obiektu magazynowo-suszarniczego wraz 
z urządzeniami załadowczo-rozładowczymi. 

Termin zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytku przewidywany jest na wrzesień 2013 r.  

Wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce wynosiła 3.770.000 PLN. 

Spółka udzieliła Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty podanej 
na dowodzie zakupu i odnotowanej w protokole odbioru technicznego. 

Spółka jest zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w przypadku: 
(i) niewykonania przedmiotu umowy we wskazanym terminie w wysokości 0,03% wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień opóźnienia, (ii) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Spółka, w wysokości 10% wynagrodzenia. 

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w przypadku: (i) odstąpienia 
od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia, (ii) opóźnienia w wykonaniu prac fundamentowych w wysokości 0,03% 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 

Łączna wysokość kar umownych zapłaconych przez każdą ze stron umowy nie może przekraczać 
10% wynagrodzenia. 

Strony umowy są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku: (i) nieprzystąpienia przez 
Spółkę do wykonywania przedmiotu umowy lub zawinionego opóźnienia w jego wykonaniu ponad 
60 dni od ustalonego terminu wykonania, (ii) nastąpienia nieuzasadnionej przerwy z winy Spółki 
w realizacji umowy na okres przekraczający 30 dni. 
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26.1.2.  Istotne umowy finansowe 

Umowy kredytowe 

Umowa o kredyt obrotowy nr 3683313WR10051100 z dnia 11 maja 2011 r. z Bank Zachodni 
WBK S.A. (dawniej Kredyt Bank S.A.) („Bank”) zmieniona aneksami z dnia  15 maja 2012 r. oraz 
13 lutego 2013 r. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na 
finansowanie bieżącej działalności Spółki. 

Środki z kredytu zostają oddane do dyspozycji Spółki w okresie: 

– od dnia 14 lutego 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r. w kwocie 15.000.000 PLN, 

– od dnia 11 maja 2013 r. do dnia 30 sierpnia 2013 r. w kwocie 7.000.000 PLN. 

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej  WIBOR O/N powiększonej o marżę 
Banku. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: (i) hipoteka umowna łączna do kwoty 40.000.000 PLN 
na prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków stanowiących odrębną 
nieruchomość położoną w Chojnowie, stanowiącą działkę nr ewidencyjny 12/66, o łącznej powierzchni 
0,3661 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki, objętą księgą wieczystą KW nr LE1Z/00029320/5, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na prawie użytkowania 
wieczystego gruntu i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położoną 
w Chojnowie, stanowiącą działki nr ewidencyjny 12/71, 12/61, 12/73, 12/74 oraz 12/75 o łącznej 
powierzchni 4,6915 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki, objętą księgą wieczystą 
KW nr LE1Z/00029321/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 
na nieruchomości położonej w Chojnowie, stanowiącej działki nr ewidencyjny 12/52 i 12/51 o łącznej 
powierzchni 1,5753 ha, będącej własnością Spółki, objętą księgą wieczystą KW nr LE1Z/00029318/8, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej, (ii) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku zgodnie z umową 
o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku nr 001/3683313WR10051100 
z dnia 11 maja 2011 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, (iii) zastaw rejestrowy na zbiorze 
rzeczy i praw stanowiących zorganizowaną całość – należności handlowe zgodnie z umową 
o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw stanowiących wierzytelności pieniężne Spółki 
nr 002/3683313WR10051100 z dnia 11 maja 2011 r. 

Ponadto Spółka zobowiązana jest do: (i) utrzymania miesięcznych wpływów środków pieniężnych na 
rachunki bankowe Banku z tytułu płatności od podmiotów trzecich (kontrahentów) wynikających ze 
sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług w wysokości co najmniej 100% całkowitego obrotu 
miesięcznego Spółki, (ii) utrzymania wskaźnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 40% oraz 
wskaźnika pokrycia odsetek na poziomie nie mniejszym niż 500%. 

Umowa o kredyt inwestycyjny nr 3683313WR10051101 z dnia 11 maja 2011 roku z Bank 
Zachodni WBK S.A. (dawniej Kredyt Bank S.A.) („Bank”) 

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 14.000.000 PLN 
z przeznaczeniem na finansowanie spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie  umowy 
kredytowej nr 97/5/IK/08 zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Powiatowym Bankiem 
Spółdzielczym w Złotoryi (kredyt przeznaczony na budowę zakładu produkcyjnego oraz finansowanie 
jego wyposażenia). 

Kredyt jest spłacany w 36 równych ratach co 2 miesiące. Datą ostatecznej spłaty jest dzień 31 maja 
2020 r.  

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę 
Banku. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: (i) hipoteka kaucyjna umowna łączna do kwoty 28.500.000 PLN 
na prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków stanowiących odrębną 
nieruchomość położoną w Chojnowie, stanowiącą działkę nr ewidencyjny 12/66, o łącznej powierzchni 
0,3661 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki, objętą księgą wieczystą KW nr LE1Z/00029320/5, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na prawie użytkowania 
wieczystego gruntu i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położoną 
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w Chojnowie, stanowiącą działki nr ewidencyjny 12/71, 12/61/ 12/73, 12/74 oraz 12/75 o łącznej 
powierzchni 4,6915 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki, objętą księgą wieczystą KW 
nr LE1Z/00029321/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na 
nieruchomości położonej w Chojnowie, stanowiącej działki nr ewidencyjny 12/52 i 12/51 o łącznej 
powierzchni 1,5753 ha, będącej własnością Spółki, objętą księgą wieczystą KW nr LE1Z/00029318/8, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej, (ii) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku zgodnie z umową 
o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku 
nr 001/3683313WR10051100 z dnia 11 maja 2011 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 
(iii) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących zorganizowaną całość – należności 
handlowe zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw stanowiących 
wierzytelności pieniężne Spółki nr 002/3683313WR10051100 z dnia 11 maja 2011 r. 

Umowa o udzielenie linii gwarancyjnej nr 3683313WR05071200 z dnia 10 lipca 2012 roku z Bank 
Zachodni WBK S.A. (dawniej Kredyt Bank S.A.) („Bank”) zmieniona aneksem nr 1 z dnia 
13 lutego 2013 r. 

Przedmiotem umowy jest otwarcie przez Bank linii gwarancyjnej w kwocie 7.000.000 PLN na okres od 
dnia 14 lutego 2013 r. do dnia 10 lipca 2017 r. W ramach linii gwarancyjnej wystawiane będą 
gwarancje krajowe i zagraniczne wadialne, przetargowe, dobrego wykonania umowy, zwrotu zaliczki, 
wypłaty kaucji, rękojmi/usunięcia wad i usterek/jakości. Gwarancje mogą być wystawiane od dnia 
14 lutego 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Linia gwarancyjna ma charakter odnawialny. 

Zabezpieczenie zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z umowy stanowią: (i) kaucja zgodnie 
z umową kaucji z dnia 10 lipca 2012 r., (ii) weksel in blanco, (iii) przelew wierzytelności z tytułu 
kontraktu zabezpieczonego gwarancją zwrotu zaliczki/dobrego wykonania umowy w obrocie krajowym 
(zabezpieczenie obowiązuje tylko dla danej gwarancji i zostaje zwolnione po jej wygaśnięciu). 

26.1.3.  Ochrona ubezpieczeniowa 

Emitent posiada niezbędne do prowadzenia działalności polisy ubezpieczeniowe. Poniższa tabela 
przedstawia wykaz istotnych polis ubezpieczeniowych, których suma ubezpieczenia przekracza 10% 
kapitałów własnych zawartych przez Emitenta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” 
S.A. z siedzibą w Warszawie: 

Nr polisy  Przedmiot ubezpieczenia  Okres 
ubezpieczenia 

 Suma ubezpieczenia
(netto) 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
związanej z prowadzeniem działalności 
i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem 
produktu do obrotu: 

 od 20.01.2013
do 19.01.2014 

  

 – w odniesieniu do jednego wypadku 
ubezpieczeniowego 

   2.000.000 PLN 

904310034143 

 – w odniesieniu do wszystkich wypadków 
ubezpieczeniowych  

   4.000.000 PLN 

 Ubezpieczenie budynków i budowli 
położonych w Chojnowie przy ul. Okrzei 6 
od zdarzeń losowych:  

 od 31.07.2012
do 30.07.2013 

  

 – budynku o przeznaczeniu produkcyjno- 
-magazynowym 

   14.624.830,46 PLN 

 – budynku portierni    165.210,88 PLN 

 – budowli w postaci ogrodzenia wraz z bramą 
i szlabanami  

   214.475,21 PLN 

90820 
0836446 – AR/2012 

 – koszty dodatkowe powstałe w związku 
z zaistniałym zdarzeniem losowym 

   100.000 PLN 
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Nr polisy  Przedmiot ubezpieczenia  Okres 
ubezpieczenia 

 Suma ubezpieczenia
(netto) 

90820 
0836392 – AR/2012  Ubezpieczenie od zdarzeń losowych:  od 1.06.2012 

do 31.05.2013   

  – budynku biurowego położonego 
w Chojnowie przy ul. Okrzei 6 

   1.145.000 PLN 

  – budynku o przeznaczeniu produkcyjno- 
-magazynowym położonego w Chojnowie 
przy ul. Okrzei 6 

   2.396.703 PLN 

  – maszyn, urządzeń i wyposażenia    13.739.363,008 PLN 

  – stacjonarnego i przenośnego sprzętu 
elektronicznego 

   97.738,08 PLN 

  – środków obrotowych    7.000.000 PLN 

  – środków pieniężnych    25.000 PLN 

Źródło: Emitent 

26.1.4.  Umowy istotne inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta 

Umowa objęcia akcji z dnia 28 września 2012 r. zawarta pomiędzy Spółką a Danielem Januszem 

Przedmiotem umowy jest objęcie 3.060.301 akcji imiennych serii C przez pana Daniela Janusza 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci 214.219  udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol 
sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie oraz za wkład pieniężny w wysokości 0,52 zł. Wartość wkładu 
niepieniężnego wynosi 10.711.052,98 zł. 

Umowa objęcia akcji z dnia 5 października 2012 r. zawarta pomiędzy Spółką a Magdaleną 
Łabudzką-Janusz 

Przedmiotem umowy jest objęcie 2.942.615 akcji imiennych serii D przez panią Magdalenę Łabudzką- 
-Janusz w zamian za wkład niepieniężny w postaci 205.981 (słownie: dwieście czternaście tysięcy 
dwieście dziewiętnaście) udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą 
w Chojnowie oraz za wkład pieniężny w wysokości 3,48 zł. Wartość wkładu niepieniężnego wynosi 
10.299.149,02 zł. 
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ROZDZIAŁ 27. POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻOWE 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
Datę Prospektu nie toczyły się żadne postępowania administracyjne ani postępowania przed sądami 
administracyjnymi, cywilnymi, karnymi lub arbitrażowymi przeciwko lub z udziałem Spółki, które miały 
lub mogłyby istotnie wpłynąć lub ostatnio wpłynęły na sytuację finansową lub wyniki Spółki, poza 
postępowaniami opisanymi poniżej. 

Postępowania przed sądami powszechnymi 

W okresie ostatnich 12 miesięcy toczyły się dwa postępowania sądowe, w których stroną byłą Spółka, 
mające istotny wpływ na sytuację finansową bądź rentowność Spółki opisane poniżej. 

• Postępowanie przeciwko Spółce o zapłatę na rzecz MOSSO Kwaśniewscy sp. j. (IX GC 327/10) 

Pozwem z dnia 23 lipca 2010 r. MOSSO Kwaśniewscy sp. j. dochodziła od Spółki zapłaty kwoty 
3.559.492 PLN wraz z ustawowymi odsetkami, stanowiącej sumę kar umownych wynikających 
z umowy o roboty budowlane z dnia 6 maja 2008 r. Ww. umowa dotyczyła wykonania kompletnego 
magazynu nasion rzepaku z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Siedliszcze. 

W dniu 15 maja 2012 r. MOSSO Kwaśniewscy sp. j. cofnęła pozew, jak również zrzekła się wszelkich 
roszczeń wynikających z umowy. Ugoda została zawarta w dniu 15 maja 2012 r. przed Sądem 
Apelacyjnym w Warszawie (sygn. Akt I ACa 1101/11). 

• Postępowanie przeciwko MOSSO Kwaśniewscy sp. j. o zapłatę na rzecz Spółki (XVI GC 895/09) 

Pozwem z dnia 8 czerwca 2009 r. Spółka dochodziła od MOSSO Kwaśniewscy sp. j. zapłaty kwoty 
133.591,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu podniesienia zarzutu potrącenia poprzez 
wykorzystanie należności z tytułu kar umownych, których podstawą jest zawarta między stronami 
umowa. 

W dniu 15 maja 2012 r. Spółka ostatecznie cofnęła pozew, jak również zrzekła się wszelkich roszczeń 
wynikających z umowy. Ugoda została zawarta w dniu 15 maja 2012 r. przed Sądem Apelacyjnym 
w Warszawie (sygn. akt I ACa 1101/11). 

Postępowanie przeciwko Spółce o zapłatę na rzecz MOSSO Kwaśniewscy sp. j. (sygn. akt IX GC 
327/10) jest istotne ze względu na wartość przedmiotu sporu wynoszącą ok. 10% wartości kapitałów 
własnych Emitenta. Z kolei postępowanie przeciwko MOSSO Kwaśniewscy sp. j. o zapłatę na rzecz 
Spółki (sygn. akt XVI GC 895/09) mimo braku spełnienia przesłanki istotności zostało opisane 
w niniejszym rozdziale Prospektu z uwagi na fakt, że jest bezpośrednio związane z postępowaniem, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a także ponieważ sprawy te zostały ze sobą połączone 
i zakończone ugodą zawartą przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt I ACa 1101/11). 

Postępowanie przed Urzędem Patentowym 

W dniu 12 listopada 2012 r. Spółka złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu 
na wynalazek pt. sposób suszenia ziaren (zgłoszenie oznaczono numerem P.401563). Postępowanie 
o udzielenie patentu jest w toku. 

Postępowanie przed Urzędem Kontroli Skarbowej 

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy, wszczął w dniu 2 lipca 
2012 r. postępowanie kontrolne wobec Spółki w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług  za 
2007 rok oraz w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT za 2008 
rok. W ramach postępowania kontrolnego przeprowadzono badanie ksiąg Spółki, które zakończyło się 
sporządzeniem przez Urząd Kontroli Skarbowej protokołu z dnia 24 września 2012 r. 

W treści powyższego protokołu zakwestionowano rozliczenia Spółki w zakresie: 

– prawidłowości odliczenia podatku VAT naliczonego w kwocie 11.000 zł wynikającego z zakupu 
usług wymienionych w treści faktury VAT nr 44/07/07 z dnia 20 lipca 2007 r. wystawionej przez 
kontrahenta Spółki; 
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– prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane z dnia 6 maja 
2008 r. zawartej przez Spółkę w zakresie prawidłowości momentu zidentyfikowania przychodu 
i kosztu w podatku CIT, jak również sposobu kwalifikacji powyższej transakcji na gruncie podatku 
VAT, co skutkuje koniecznością korekt deklaracji w związku z przesunięciami momentu 
zadeklarowania obowiązku podatkowego we właściwej wysokości; 

– spóźnionego złożenia informacji podsumowującej VAT-EU za trzeci kwartał 2007 r. 

W postępowaniu kontrolnym zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Urząd Kontroli Skarbowej we 
Wrocławiu w stosunku do kontrahenta Spółki Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu zamierza 
zakwestionować również prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w kwocie 33.000 zł 
w rozliczeniu za lipiec 2007 r. z faktury dokumentującej zakup towarów przez Spółkę, jak również 
rzetelność faktur wystawianych przez Spółkę w zakresie usług, do realizacji których posłużyły 
zakupione towary. 

Ponadto, pismami z dnia 26 listopada 2012 r. oraz z dnia 21 grudnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Kontroli 
Skarbowej we Wrocławiu poinformował Spółkę o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, co 
zawiesiło bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku VAT za okresy: czerwiec, lipiec 
i sierpień 2007 r. W konsekwencji w dniu 21 grudnia 2012 r. przedstawiono Prezesowi Spółki zarzuty 
w przedmiocie narażenia na uszczuplenie podatku VAT w powyższym zakresie. 

Całkowita suma spornych rozliczeń wynosi ok. 117.000 zł. 

Na Datę Prospektu postępowanie kontrolne jest w toku i nie zostało zakończone decyzją, a powyższe 
kwoty dotyczą ustaleń postępowania kontrolnego poczynionych na Datę Prospektu. 

Według najlepszej wiedzy Spółki nie toczą się i nie ma groźby wszczęcia jakichkolwiek postępowań 
przed sądami administracyjnymi lub innych postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych 
lub karnych, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację finansową lub wyniki Spółki. 
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ROZDZIAŁ 28. OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM 
I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 

28.1.  Podatek dochodowy od krajowych osób fizycznych 

28.1.1.  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, jednakże 
przepisu tego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw 
z nich wynikających następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Zasadę powyższą 
stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska.  

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów 
uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, 
rozumianych jako wydatki poniesione na nabycie akcji.  

Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi 
według progresywnej skali.  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy zobowiązani są samodzielnie wykazać w stosownym 
zeznaniu dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz 
rozliczyć należny z tego tytułu podatek. Zeznanie oraz rozliczenie podatku powinno nastąpić 
w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął 
dochód.  

Jeżeli osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski uzyskują dochody 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających zarówno 
na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, łączą te dochody i od podatku obliczonego od łącznej 
sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. 
Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem 
odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. 

28.1.2.  Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodem z udziału 
w zyskach osób fizycznych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód 
z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia 
tych udziałów, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód 
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot 
przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochody 
z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie podlegają łączeniu 
z dochodami z innych źródeł i są opodatkowane w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego 
przychodu.  

Art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych nakłada na podmioty 
prowadzące rachunki papierów wartościowych obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, 
a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Płatnikiem jest więc biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, 
której wypłacana jest dywidenda. W związku z powyższym Spółka nie bierze odpowiedzialności 
za potrącanie kwoty podatku z tytułu dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne. 
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28.2.  Podatek dochodowy od krajowych osób prawnych 

28.2.1.  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

Dochody uzyskiwane przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski 
ze sprzedaży akcji będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według 
podstawowej 19-proc. stawki łącznie z pozostałymi przychodami osiąganymi przez ten podmiot.  

Dochody ze sprzedaży akcji osiągane przez osoby prawne niemające siedziby lub zarządu 
na terytorium Polski będą opodatkowane zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, jednakże 
z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska.  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący wartość akcji wynikającą z ceny zbycia.  

Osoba prawna uzyskująca dochód z odpłatnego zbycia akcji obowiązana jest w miesiącu jego 
otrzymania samodzielnie obliczyć kwotę uzyskanego z tego tytułu przychodu, doliczyć ją do swych 
pozostałych przychodów osiągniętych w tym miesiącu oraz uiścić należną z tego tytułu zaliczkę 
na poczet podatku dochodowego od osób prawnych. Co do zasady zaliczka winna być uiszczona 
w terminie do dnia 20. następnego miesiąca z zastrzeżeniem, iż zaliczka za ostatni miesiąc jest 
uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20. dnia ostatniego miesiąca roku 
podatkowego. Osoba taka winna w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego złożyć 
zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić 
podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu 
a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

28.2.2.  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

Zgodnie z art. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochodem z udziału w zyskach 
osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia 
akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów, 
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony 
na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych 
na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Stosownie do art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody z dywidend 
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie podlegają łączeniu z dochodami 
z innych źródeł i są opodatkowane w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nakłada na osoby prawne, które 
dokonują wypłaty dywidendy na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, 
obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat. W razie 
przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego płatnik zobowiązany jest pobrać 
i odprowadzić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału 
zakładowego. Podatek uiszczony od dywidend nie podlega odliczeniu. 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 
urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), w związku z czym 
Spółka bierze odpowiedzialność za potrącanie kwoty podatku z tytułu dochodów z dywidendy 
uzyskiwanych przez osoby prawne. 

28.3.  Podatek dochodowy od zagranicznych osób fizycznych i prawnych 

Inwestorzy zagraniczni, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach, z którymi 
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, powinni się 
zapoznać z postanowieniami tych umów międzypaństwowych, gdyż mogą one wpływać na zmianę 
przedstawionych powyżej ogólnych zasad opodatkowania dochodów podmiotów zagranicznych 
z dywidendy lub sprzedaży akcji. 

Wysokość zryczałtowanego podatku, jaki może być pobierany od wypłaty dywidend w kraju źródła, 
jest najczęściej modyfikowana postanowieniami stosownych umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego zastosowanie stawki podatku wynikającej 
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z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od inwestora 
zagranicznego zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 
podatkowych wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji). 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione 
z opodatkowania są dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę w Polsce, uzyskiwane przez spółki, które nie mają siedziby w Polsce, jeżeli 
te spółki podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, oraz dochody tych 
spółek uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca 
ten dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy 
niż dwa lata. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy ww. okres dwóch lat 
nieprzerwanego posiadania 10% akcji przez spółkę uzyskującą dochód z tytułu udziału w zysku osoby 
prawnej upływa po dniu uzyskania tych dochodów. Jednakże w przypadku niedotrzymania 
ww. terminu dwóch lat spółka uzyskująca taki dochód jest zobowiązana do zapłaty podatku, 
w wysokości 19% uzyskanych przychodów, wraz z odsetkami za zwłokę, przy uwzględnieniu 
postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

28.4.  Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on – przy umowie sprzedaży – na kupującym. Podstawę 
opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową 
przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych 
w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu 
i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania 
tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Zasadniczo przy sprzedaży praw majątkowych (w tym 
papierów wartościowych) stawka podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania. Podatnicy są 
obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym 
w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz. 

Jednocześnie na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwolniona 
od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami 
finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub (ii) dokonywana 
za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub (iii) dokonywana 
w ramach obrotu zorganizowanego; lub (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy 
inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy 
w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. 

28.5.  Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podatkowi od spadków i darowizn 
podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia 
testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy 
własności rzeczy i praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy 
i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy 
i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. 
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. 
Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której 
lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny 
i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania w zależności od grupy podatkowej, do jakiej 
zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są 
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obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć 
w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. 
Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy 
opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu 
skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn zwalnia się od podatku nabycie 
własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub 
praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia 
powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 
sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. 
W przypadku niespełnienia powyższego warunku, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych 
podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też 
spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub 
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

28.6.  Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik (również Emitent, jeżeli zgodnie 
z przepisami występuje w tej roli), który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania 
od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada 
za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Płatnik (stosownie Emitent) odpowiada 
za te należności całym swoim majątkiem. 
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29.1.  Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

Poniżej przedstawiony został opis wybranych przepisów prawa polskiego dotyczących ograniczeń 
w swobodzie przenoszenia akcji spółek publicznych, w szczególności obowiązków akcjonariuszy 
spółek publicznych związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji takich spółek oraz regulacji 
prawnych w zakresie ochrony konkurencji dotyczących obrotu akcjami. Zwracamy uwagę, iż opis ten 
nie może być traktowany jako wyczerpujące przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących 
wspomnianych wyżej zagadnień. 

Poniższe wyjaśnienia nie zastępują i nie mają na celu zastąpienia porady prawnej lub inwestycyjnej. 
Przed podjęciem decyzji w sprawie inwestowania w papiery wartościowe inwestor powinien zasięgnąć 
porady doradcy prawnego, a także doradcy inwestycyjnego oraz wziąć pod uwagę całą treść 
Prospektu, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka. 

Akcje Oferowane będą zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieją żadne 
ograniczenia w swobodzie przenoszenia Akcji Oferowanych poza ograniczeniami dotyczącymi 
rozporządzania akcjami spółek publicznych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym 
z przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz Statutu Spółki. 

Ograniczenia wynikające ze Statutu 

Obrót Akcjami Spółki jest wolny. Statut nie przewiduje ograniczenia w zakresie ich zbywania. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Wymóg dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i pośrednictwa firmy inwestycyjnej 
zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Poza wyjątkami przewidzianymi przepisami ustawowymi: 

• papiery wartościowe 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 i zbywanie papierów 
wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej dotyczącej papierów 
wartościowych, których wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży 
stanowi mniej niż 100 000 EUR w dniu ustalenia tej ceny lub obejmującej wyłącznie: 
(i) proponowanie nabycia lub wydawanie akcji bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki) 
albo jako wypłatę dywidendy z akcji, przy czym wydawane akcje są tego samego rodzaju co 
akcje, z których jest wypłacana dywidenda, (ii) proponowanie nabycia lub wydawanie 
papierów wartościowych emitenta, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym, przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną w rozumieniu Ustawy 
o Rachunkowości, aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom tego 
emitenta lub tej jednostki powiązanej, (iii) wydawanie akcji akcjonariuszom w związku 
z wymianą akcji istniejących, takiego samego rodzaju co akcje podlegające wymianie, jeżeli 
nie powoduje to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, wymaga pośrednictwa firmy 
inwestycyjnej. 

Nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego 

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku 
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu 
zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Spółki, praw 
pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz 
dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Osoby wymienione powyżej nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ 
osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia 
przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 
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dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 
podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Ograniczeń opisanych powyżej nie stosuje się do czynności dokonywanych: (i) przez podmiot 
prowadzący działalność maklerską, któremu osoba bądź osoby wymienione w niniejszym punkcie 
powyżej zleciły zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo (ii) w wykonaniu umowy 
zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta 
oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo (iii) w wyniku złożenia przez osobę lub osoby, 
wymienione powyżej, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 
lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo (iv) w związku 
z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę lub osoby, wymienione powyżej, wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo (v) w związku 
z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo (vi) w związku 
z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, 
pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 
biegu danego okresu zamkniętego. 

Okresem zamkniętym jest: (i) okres od wejścia w posiadanie przez którąkolwiek z ww. osób fizycznych 
informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa powyżej, 
dopuszczonych 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 niedopuszczonych 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, do chwili 
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, (ii) w przypadku raportu rocznego – okres dwóch 
miesięcy 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 którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport, 
(iii) w przypadku raportu półrocznego – okres jednego miesiąca 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 którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport, (iv) w przypadku raportu 
kwartalnego – okres dwóch tygodni 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 którakolwiek 
z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 
podstawie których sporządzany jest dany raport. 

W przypadku nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej lub jako organ osoby 
prawnej, podejmując czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę 
osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych bądź dokonywania, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, 
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na osobę zobowiązaną do powstrzymania się od takich 
czynności karę pieniężną do wysokości 200.000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu 
podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych 
w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje. 

Zakaz wykorzystywania informacji poufnych 

Informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub 
pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania 
takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim 
przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów lub powiązanych z nim 
instrumentów pochodnych. 
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Każdy, kto posiada informację poufną 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, nie może wykorzystywać takiej informacji. Czynności określane jako zakazane 
wykorzystywanie informacji poufnych obejmują: (i) nabywanie lub zbywanie na rachunek własny lub 
osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych z nimi związanych i innych instrumentów finansowych 
dotyczących takich akcji, (ii) udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, (iii) umożliwianie lub ułatwianie 
wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku 
emitentów lub wystawców instrumentów finansowych. 

Osoba wykorzystująca informację poufną z naruszeniem przepisów prawa może podlegać karze 
pozbawienia wolności lub grzywnie albo obu tym sankcjom łącznie. Maksymalna wysokość grzywny 
wynosi 5.000.000 PLN, a okres pozbawienia wolności jest uzależniony od rodzaju przestępstwa 
i może wynosić od trzech miesięcy do ośmiu lat. 

Obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących 
funkcje kierownicze 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego 
prokurentami, a także 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, mają obowiązek przekazywania KNF oraz 
emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, 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. 

Przez osoby blisko związane z którąkolwiek z osób, o których mowa powyżej, rozumie się: (i) jej 
małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, (ii) dzieci pozostające na jej 
utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, (iii) innych 
krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres 
co najmniej roku, (iv) podmioty, w których osoba, o której mowa powyżej, lub osoba blisko z nią 
związana, o której mowa w pkt (i) – (iii) powyżej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub 
nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp 
do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, 
lub które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa powyżej, lub osobę 
blisko z nią związaną, o której mowa w pkt (i) – (iii) powyżej, lub z działalności których osoba, o której 
mowa powyżej, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt (i) – (iii) powyżej, czerpią zyski, 
lub których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa 
powyżej, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt (i) – (iii) powyżej. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, 
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na osobę obowiązaną do jego wykonania karę 
pieniężną do wysokości 100.000 PLN, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi 
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, 
który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu 
należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 

29.1.1.  Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywanie oraz zbywaniem 
znacznych pakietów akcji 

Zakaz wykorzystywania informacji poufnych 

Podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na zlecenie tego podmiotu dominującego 
oraz inne podmioty wobec niego dominujące lub od niego zależne, które uzyskały informację w trybie 
określonym w art. 66 Ustawy o Ofercie Publicznej (uprawnienie emitenta do przekazywania 
doradcom, podmiotom, z którymi prowadzi negocjacje, oraz innym osobom lub podmiotom 
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, informacji związanych z ofertą publiczną, informacji 
poufnych oraz informacji bieżących i okresowych przed ich podaniem do publicznej wiadomości)  
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– do czasu podania ww. informacji przez emitenta lub wprowadzającego do publicznej wiadomości nie 
mogą nabywać i zbywać papierów wartościowych emitenta, którego ta informacja dotyczy. Zakaz ten 
ma zastosowanie również do osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania ww. podmiotów lub 
pozostających z nimi w stosunku pracy, zlecenia bądź innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze. 

Każdy, kto: 

• osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej,  

• posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33,3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej 
z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż 
w terminie 6 dni sesyjnych (określonych przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w stosownym 
regulaminie) od dnia zawarcia transakcji. 

Obowiązek zawiadomienia o osiągnięciu lub przekroczeniu progu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:  

– 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
rynku oficjalnych notowań giełdowych, 

– 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
innym rynku regulowanym niż na rynku oficjalnych notowań giełdowych, 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% 
ogólnej liczby głosów. 

Zawiadomienie wskazane powyżej powinno zawierać informacje o: (i) dacie i rodzaju zdarzenia 
powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, (ii) liczbie akcji posiadanych przed 
zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych 
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, (iii) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, (iv) informacje dotyczące zamiarów dalszego 
zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz 
celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku 
z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, (v) podmiotach zależnych 
od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki, (vi) osobach, z którymi 
akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania ww. zawiadomienia posiada akcje różnego 
rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt (ii) i (iii) powyżej, odrębnie 
dla akcji każdego rodzaju.  

W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w pkt (iv) powyżej, należy niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz 
tę spółkę.  

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, spoczywa również na podmiocie, 
który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem lub 
zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia 
już wyemitowanych akcji spółki publicznej, (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej 
(tj. uzyskaniem statusu podmiotu dominującego wobec spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej 
posiadającej akcje spółki publicznej lub wobec innej spółki kapitałowej bądź osoby prawnej będącej 
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wobec niej podmiotem dominującym oraz nabyciem lub objęciem akcji spółki publicznej przez podmiot 
bezpośrednio lub pośrednio zależny). 

W przypadku, o którym mowa w pkt (ii) powyżej, zawiadomienie zawiera również informacje 
o: (i) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, jaką 
posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, (ii) dacie lub terminie, w którym 
nastąpi nabycie akcji, (iii) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu 
i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa (w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące 
do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie).  

Obowiązek dokonania zawiadomienia 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 publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje 
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych 
obowiązków. 

Wezwania 

Nabycie akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu 

Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów 
o więcej niż: (i) 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%, (ii) 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 w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby 
głosów. 

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

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 w związku z przekroczeniem 66% 
ogólnej liczby głosów. 

W przypadku gdy 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: (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów 
albo (ii) 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. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie progu 33% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział 
w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. 

Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

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. 
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W razie przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio 
nabył akcje spółki publicznej, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 
ww. progu, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie progu 66% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział 
w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu.  

Ogłaszanie wezwania 

Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% 
wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia 
lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 
zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do 
równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane dane akcje, i dołączenia do niego treści wezwania. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny 
podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a 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. W okresie 
pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane 
dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania podmiot zobowiązany 
do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także 
podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych 
spraw spółki: (i) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego 
wezwania oraz w sposób w nim określony, (ii) nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, 
z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji w czasie trwania wezwania, (iii) nie 
mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić o liczbie 
akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku 
wezwania. 

Cena akcji proponowana w wezwaniu 

Cena akcji proponowana w wezwaniu powinna zostać ustalona zgodnie z poniżej określonymi 
zasadami. 

W przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena 
proponowana w wezwaniu nie może być niższa od: (i) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 
głównym, albo (ii) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był 
dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w pkt (i). 

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z powyższą zasadą albo w przypadku 
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – cena 
proponowana w wezwaniu nie może być niższa od wartości godziwej akcji. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: (i) 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 
w sprawie nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na WZA dotyczącego istotnych 
spraw spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania albo (ii) najwyższej 
wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których 
mowa w pkt (i) powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania w okresie 
12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.  

Cena akcji proponowana w wezwaniu ogłaszanym w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby 
głosów nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi 
akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 
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Cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z wyżej przedstawionymi 
zasadami 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 jako średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 
głównym, jednakże nie niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami 
na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania znacznie odbiega od wartości godziwej 
tych akcji z powodu: (i) 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, (ii) znacznego 
pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których 
spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, (iii) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 
wówczas podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na 
zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów wymaganych Ustawą o Ofercie 
Publicznej. 

KNF może udzielić ww. zgody, o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, 
a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Dodatkowo KNF 
może określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po wskazanej cenie. 
W przypadku udzielenia przez KNF zgody cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny 
określonej przez KNF 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.  

Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdematerializowanych akcji 
innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem 
wezwania. Wartość takich akcji zdematerializowanych ustala się: 

(1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

(a) według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 
regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo  

(b) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku 
regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. (a), 

(2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 powyżej – według 
ich wartości godziwej.  

Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen 
ważonych wolumenem obrotu.  

Inne podmioty mające obowiązek ogłoszenia wezwania 

Obowiązek ogłoszenia wezwania zgodnie z zasadami opisanymi powyżej odpowiednio spoczywa 
również na: 

(1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku 
z akcjami spółki publicznej, 

(2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku 
z posiadaniem akcji łącznie przez: 

(a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

(b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane 
przez ten sam podmiot, 

(3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

(a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 
maklerskich instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 
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(b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu 
na walnym zgromadzeniu, 

(c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

(4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz 
ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 

(5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych 
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

(6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, posiadając akcje 
spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 
z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może 
on dysponować według własnego uznania. 

Podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji: 
(i) w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów bądź zbycie akcji w liczbie 
powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów lub (ii) pozostałych akcji 
po przekroczeniu 66% ogólnej liczby głosów nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub 
pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony 
w przepisach próg ogólnej liczby głosów. 

Przymusowy wykup 

W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia przez akcjonariusza spółki publicznej 90% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, czy to samodzielnie, czy wspólnie z podmiotami od niego 
zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia 
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec takiej spółki, akcjonariuszowi temu przysługuje, 
w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania 
od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy 
wykup). 

Niemożność wykonywania prawa głosu w przypadku naruszenia obowiązków wynikających 
z Ustawy o Ofercie Publicznej 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: (i) akcji spółki publicznej 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 zawiadomienia o osiągnięciu lub przekroczeniu progu liczby głosów 
określonych w art. 69 lub ogłoszenia wezwania w związku z nabyciem 10% lub 5% ogólnej liczby 
głosów, zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, (ii) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli 
przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków ogłoszenia wezwania 
w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, określonych odpowiednio 
w art. 73 ust. 1 lub 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, (iii) akcji spółki publicznej nabytych 
w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ponadto podmiot, który przekroczył próg 33% albo 66% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu, w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku 
oferty publicznej, zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego 
niż czynność prawna zdarzenia prawnego czy też w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki bądź w wyniku dziedziczenia, po którym udział 
w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich 
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akcji spółki publicznej, chyba że wykona obowiązki związane z ogłoszeniem wezwania lub zbyciem 
akcji określone w przepisach art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa powyżej w związku z naruszeniem przepisów 
dotyczących odpowiednio ogłoszenia wezwania w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% 
ogólnej liczby głosów (art. 73 ust. 1 lub 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej) bądź z ogłoszeniem 
wezwania lub zbyciem akcji (art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej), 
dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od 
akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem albo nie wykonał obowiązków 
określonych w ww. przepisach.  

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu: (i) pośredniego 
nabywania akcji spółki, której dotyczy wezwanie, albo (ii) bezpośredniego lub pośredniego nabywania 
lub obejmowania akcji spółki, w której przekroczono próg 33% bądź 66% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, albo (iii) nabywania akcji spółki, której dotyczy wezwanie, poza ramami 
wezwania i w sposób sprzeczny niż w nim określony, podmiot, który nabył lub objął akcje oraz 
podmioty od niego zależne, nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.  

W przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, 
której akcje: (i) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki, (iii) zostały jednocześnie 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym 
państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki – jeżeli spółka wskazała Komisję 
jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji – nie powstaje obowiązek 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w celu bądź w związku 
z przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przewidziany w Ustawie 
o Ofercie Publicznej. Wówczas jednak podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie 
z przepisami państwa członkowskiego, w którym spółka publiczna ma siedzibę, z zastrzeżeniem, że 
w razie powstania obowiązku ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, do wezwania 
przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy Ustawy 
o Ofercie Publicznej w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji 
proponowanej w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczególności dotyczące 
treści wezwania i trybu jego ogłaszania.  

Kary za naruszenie przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej 

KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN na każdego, kto: 

• nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu wykorzystywania informacji 
uzyskanych w trybie art. 66 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

• nie dokonuje w terminie zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 
określonego progu głosów na walnym zgromadzeniu lub dokonuje takiego zawiadomienia 
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

• przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji, 

• nie zachowuje warunków wymaganych dla przedmiotu i sposobu ogłaszania wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, 

• nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje 
w terminie obowiązku zbycia akcji w przypadku przekroczenia progu 33% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu, 

• nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadku przekroczenia 
progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 

• nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego UE, w którym spółka publiczna ma siedzibą, w związku 
z przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki, 
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• wbrew żądaniu KNF nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania 
albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści w określonym przez KNF terminie, 

• nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku nabycia w okresie 
6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego w związku z przekroczeniem progu 
66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, kolejnych akcji spółki po cenie wyższej 
niż określona w ww. wezwaniu, 

• w wezwaniu ogłoszonym w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu proponuje cenę niższą niż określona zgodnie z przepisami 
Ustawy o Ofercie Publicznej, 

• bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje w okresie od zawiadomienia KNF 
o zamiarze ogłoszenia wezwania do dnia jego zakończenia albo w przypadku powstania 
obowiązku ogłoszenia wezwania w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu – do dnia zakończenia wezwania, 

• nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych dla wezwań, 

• dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ofercie 
Publicznej, 

• dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Powyższa kara może być nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie 
na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego 
istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania 
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą 
nałożenia kary pieniężnej, i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję 
o nałożeniu kary pieniężnej. 

29.1.2.  Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Kontrola koncentracji 

Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy 
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, lub jeżeli łączny obrót na terytorium Polski 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 50.000.000 EUR. Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców 
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują 
zastosowanie do przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów są osoby będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności 
Gospodarczej, a także, między innymi, osoby fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą poprzez w szczególności dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością 
głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 
użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji 
zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie 
prowadziły działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności 
Gospodarczej. 

Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru: (i) połączenia dwóch 
lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, (ii) przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych 
papierów wartościowych, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 
(iii) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, (iv) nabycia przez przedsiębiorcę 
części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany 
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przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR. 

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się 
wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które 
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, 
umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli 
łączny obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli oraz jego przedsiębiorców 
zależnych, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez 
instytucję finansową akcji 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 (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 
dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; (b) 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, 
(c) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, (d) 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.  

Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania 
się od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie 
koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej 
oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego 
obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK 
decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja 
powinna zostać wydana, 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. 

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów 

Prezes UOKiK może między innymi nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym 
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa 
UOKiK. 

29.1.3.  Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji Przedsiębiorstw  

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców 

Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia Rady w sprawie Kontroli 
Koncentracji. Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji dotyczy tzw. koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym i stosuje się do przedsiębiorców i podmiotów z nimi powiązanych 
przekraczających określone progi przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie Rady 
w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się wyłącznie do koncentracji przynoszących trwałą zmianę 
w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym 
podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym przeprowadzeniem. 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5.000.000.000 EUR oraz (ii) łączny 
obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba że każdy z przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Ponadto koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację 
o wymiarze wspólnotowym, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących 
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w koncentracji wynosi więcej niż 2.500.000.000 EUR, (ii) w każdym z co najmniej trzech państw 
członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 100.000.000 EUR, (iii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów 
wskazanych w punkcie (ii) powyżej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25.000.000 EUR, oraz (iv) łączny obrót 
przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba że każdy 
z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Obrót papierami wartościowymi na GPW i jego rozliczanie 

Rynek giełdowy w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
GPW prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, oraz wewnętrznych regulacji, w tym statutu GPW i Regulaminu Giełdy. 

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych 
przepisów prawa wspólnotowego i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto GPW 
organizuje i prowadzi Alternatywny System Obrotu NewConnect, niebędący rynkiem regulowanym. 
W ramach rynku giełdowego prowadzonego przez GPW wyodrębniono rynek podstawowy (tzn. rynek 
oficjalnych notowań giełdowych) oraz rynek równoległy. 

Dematerializacja papierów wartościowych 

Co do zasady, papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski lub 
podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy dokumentu 
od chwili ich dematerializacji, tzn. zarejestrowania na podstawie umowy z KDPW – instytucją 
depozytowo-rozliczeniową w Polsce. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych 
powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują 
osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia 
zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania 
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, 
wystawia na żądanie jego posiadacza imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego 
rodzaju papierów wartościowych zapisanych na rachunku. 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 uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe 
może być wystawione przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki 
powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność 
maklerską na terytorium Polski w formie oddziału, KDPW oraz NBP – jeżeli oznaczenie tych 
rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych. 

Od chwili wystawienia świadectwa papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie 
mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa 
wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady 
odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Te same papiery wartościowe mogą 
być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw jest 
odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza się również informację 
o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem innych 
świadectw. 

Rozliczenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się 
na zasadzie płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw 
następuje w trzy dni po zawarciu transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek 
papierów wartościowych oraz rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie 
prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda firma inwestycyjna i podmiot prowadzący 
działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz rachunek 
gotówkowy w banku rozliczeniowym. 
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Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW KDPW jest obowiązany przeprowadzać, na podstawie listy 
transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW, rozliczenia zawartych przez członków GPW 
transakcji. Z kolei członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których 
przeprowadzono transakcje. 

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Na Datę Prospektu sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku pomiędzy 
godz. 8:30-17:35 czasu warszawskiego, o ile zarząd Giełdy nie postanowi inaczej.  

Oferty, w zależności od rynku notowań danych papierów wartościowych, są zgłaszane w systemie 
notowań ciągłych (rynek podstawowy) lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub 
dwukrotnym określeniem kursu jednolitego (rynek równoległy). Dla dużych pakietów akcji możliwe są 
tak zwane transakcje pakietowe prowadzone poza systemem notowań ciągłych lub kursu jednolitego. 

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie 
do dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji dostępne są na oficjalnej stronie GPW 
(www.gpw.pl). 

Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Zależą one 
od ogólnej wartości transakcji oraz domu maklerskiego, który ją realizuje. 

Obowiązki informacyjne 

Przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych notowanych na GPW zawarte są 
w Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, 
w tym w Rozporządzeniu o Raportach. Zasadniczo, zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Emitent 
będzie miał obowiązek przekazywać KNF, GPW, a także do wiadomości publicznej 
(za pośrednictwem PAP) informacje mogące mieć wpływ na cenę papierów wartościowych Emitenta 
określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi (informacje poufne), a także informacje 
bieżące i okresowe określone w Rozporządzeniu o Raportach. 

Raporty bieżące dotyczą zdarzeń zaistniałych w trakcie prowadzenia bieżącej działalności Emitenta. 
W raportach okresowych zamieszczane są sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa. W szczególności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
o Obowiązkach Informacyjnych, Emitent ma obowiązek podawania do publicznej wiadomości w formie 
raportów bieżących m.in. informacji o następujących zdarzeniach dotyczących Emitenta lub jego 
spółek zależnych: (i) rozporządzeniu aktywami o znacznej wartości i istotnym obciążaniu tych 
aktywów; (ii) utracie aktywów o znacznej wartości w wyniku zdarzeń losowych; (iii) zawarciu, 
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu istotnej umowy; (iv) spełnieniu się warunku przewidzianego w istotnej 
umowie; (v) nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych Emitenta przez Emitenta lub spółki zależne; 
(vi) udzieleniu istotnego poręczenia, kredytu lub gwarancji; (vii) wszczęciu istotnego postępowania 
sądowego lub administracyjnego; (viii) rejestracji przez sąd zmiany kapitału zakładowego; (ix) zmianie 
praw z papierów wartościowych Emitenta; (x) emisji obligacji przez Emitenta; (xi) umorzeniu papierów 
wartościowych Emitenta; (xii) połączeniu, podziale lub przekształceniu Emitenta; (xiii) wyznaczeniu 
i odwołaniu podmiotu badającego sprawozdania finansowe Emitenta; (xiv) powołaniu, odwołaniu lub 
rezygnacji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej; (xv) ogłoszeniu upadłości, złożeniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości i innych czynności dotyczących upadłości lub układu; (xvi) umorzeniu 
egzekucji ze względu na brak majątku; (xvii) sporządzeniu prognozy wyników finansowych 
przekazywanej do wiadomości publicznej; (xviii) przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego 
na zlecenie Emitenta. 

Ponadto Rozporządzenie o Obowiązkach Informacyjnych wprowadza obowiązek udostępniania 
w formie raportów bieżących wielu informacji związanych z procesem dopuszczania papierów 
wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym i związanymi z tym czynnościami Emitenta 
i decyzjami organów regulacyjnych oraz informacji m.in. o terminach, porządkach obrad i projektach 
uchwał Walnych Zgromadzeń oraz powództwach o uchylenie tych uchwał. Rozporządzenie 
o Obowiązkach Informacyjnych szczegółowo określa treść raportu bieżącego; określa także treść 
raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) zawierających przede wszystkim 
informacje finansowe i sprawozdania Zarządu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Obowiązkach Informacyjnych raporty bieżące powinny być, 
co do zasady, przekazywane przez Emitenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin 
od zajścia danego zdarzenia, raporty kwartalne – nie później niż w terminie 45 dni od końca danego 
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kwartału, z wyjątkiem raportu za ostatni kwartał roku obrotowego, który powinien być przekazany nie 
później niż w terminie 60 dni od końca kwartału (chyba że Emitent zrezygnuje z jego przekazania), 
raporty półroczne – nie później niż w terminie 2 miesięcy od końca danego półrocza, raporty roczne  
– nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia bilansowego, za który sporządzane było roczne 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. 

Ponadto spółki, których papiery wartościowe są notowane w Polsce, mają obowiązek ujawniania 
„informacji poufnych”. W rozumieniu Ustawy o Obrocie informacją poufną jest określona w sposób 
precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów 
instrumentów finansowych, jednego lub kilku takich instrumentów finansowych albo nabywania lub 
zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która 
po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub 
na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: 
(i) jest określona w sposób precyzyjny wtedy, gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które 
wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym 
stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub 
wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych; (ii) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę 
lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych wtedy, gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
przez racjonalnie działającego inwestora; oraz (iii) w odniesieniu do osób zajmujących się 
wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej 
również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę 
o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w lit. (i) i (ii). Taka informacja musi 
zostać przekazana jednocześnie KNF, GPW oraz do wiadomości publicznej za pośrednictwem PAP. 
Informacje poufne muszą być ujawniane niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które 
wymagają ujawnienia, lub niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu takich zdarzeń lub 
okoliczności, w każdym razie nie później niż w ciągu 24 godzin. 

Raporty bieżące i raporty okresowe Emitenta, a także informacje poufne będą publikowane w języku 
polskim. Inwestor niewładający językiem polskim powinien brać pod uwagę to, że raporty bieżące 
i okresowe oraz informacje poufne mogą zawierać istotne informacje z punktu widzenia jego strategii 
inwestycyjnej. Emitent przekazuje raporty bieżące i okresowe, korzystając z Elektronicznego Systemu 
Przekazywania Informacji, przeznaczonego do obsługi emitentów, których papiery wartościowe są 
notowane na rynku regulowanym w Polsce. 

29.2.  Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub 
przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów 
wartościowych 

Obowiązkowe oferty przejęcia 

Informacje na temat obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia zostały 
podane w pkt 29.1 Prospektu. 

Przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania 
akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo 
żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 
skierowane jest żądanie wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o którym mowa powyżej , 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.  
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Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu jest możliwe po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
przymusowego wykupu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Odstąpienie od ogłoszenia przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu: 

(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 ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie 
może być również niższa od: 

(1) 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 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo 

(2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 
podmioty, o których mowa w pkt (1) powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem 
wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie 
może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 
regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu 
może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej 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 zgodnie z powyższymi kryteriami znacznie 
odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:  

(1) 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,  

(2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub 
okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,  

(3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody 
na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. 

Przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariusz może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji Spółki przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.  
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W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie 
została przekazana do publicznej wiadomości, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym 
akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, 
dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub 
przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.  

Żądaniu odkupienia akcji zobowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego 
zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek odkupienia akcji spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia 
dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu 
dotyczącego istotnych spraw Spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz 
z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz żądający wykupu akcji w ramach przymusowego odkupu uprawniony jest do otrzymania 
ceny nie niższej niż cena określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ceny akcji 
proponowanej w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego 
wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający 
wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej, niż proponowana w tym wezwaniu. 
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ROZDZIAŁ 30. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH 
I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU REGULOWANEGO 

30.1.  Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie Prospektu Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, 335.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, 3.060.301 akcji imiennych serii C 
o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), 
2.942.615 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji 
będą akcjami na okaziciela), od 1 do 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 3,50 zł każda oraz nie więcej niż 2.200.000 Praw do Akcji Serii E. 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest nie więcej niż: 

• 200.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po 
dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pana Daniela Janusza; 

• 200.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po 
dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pani Magdaleny Łabudzkiej- 
-Janusz; 

• od 1 do 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 PLN każda. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z informacją 
zawartą w pkt 31.2. „Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej”. 

Akcje zostaną zdematerializowane. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie depozytu papierów 
wartościowych, w którym zostaną zarejestrowane Akcje, jest Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Kod ISIN 
(Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) zostanie nadany Akcjom oraz 
PDA przez KDPW w wyniku zawarcia przez Emitenta umowy w sprawie ich rejestracji w depozycie 
papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

30.2.  Przepisy prawne, na podstawie których zostały utworzone papiery wartościowe 

Akcje Serii A oraz Akcje Serii B są akcjami założycielskimi i zostały utworzone na podstawie 
przepisów KSH.  

Akcje Serii C i D zostały wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
dokonanego na podstawie art. 430 do 433 KSH oraz odpowiednio Uchwały nr 5 z dnia 28 września 
2012 roku Uchwały nr 5 z dnia 5 października 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Akcje Serii E są emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na 
podstawie art. 430 do 433 KSH oraz Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
19 listopada 2012 roku. 

Zwraca się uwagę, że zgodnie z art. 430 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
w drodze emisji Akcji Serii E będzie skuteczne z chwilą jego rejestracji w KRS. Stosownie 
do art. 431 § 4 KSH Uchwała w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego nie może być 
zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie dwunastu miesięcy od Dnia Zatwierdzenia Prospektu 
i jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii E. 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Prawa do Akcji 
powstaną z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii E i wygasną z chwilą zarejestrowania tych akcji 
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW albo z dniem uprawomocnienia się 
postanowienia Sądu Rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego 
do rejestru. 
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30.3.  Wskazanie, czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela 
oraz czy mają formę zdematerializowaną 

Akcje Serii A oraz Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela i będą miały postać 
zdematerializowaną. Akcje Serii C i Akcje Serii D są akcjami imiennymi i ulegną zamianie na akcje na 
okaziciela z chwilą ich dematerializacji. 

Akcje Serii E oraz Prawa do Akcji Serii E ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania 
na podstawie zawartej przez Spółkę umowy z KDPW, który jest podmiotem odpowiedzialnym 
za prowadzenie systemu rejestracji papierów wartościowych (art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi). 

30.4.  Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Walutą Akcji Nowej Emisji jest złoty polski (zł).  

30.5.  Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami 
wartościowymi oraz wykonywania tych praw 

Poniżej przedstawiono prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki oraz Prawami do Akcji Serii E. 
Prawa te i obowiązki zostały określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz 
w innych przepisach prawa. Z prawami do akcji ani z prawem poboru nie są związane ani prawa 
o charakterze korporacyjnym, ani majątkowym. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa 
prawnego. 

Akcjonariuszom przysługują prawa o charakterze korporacyjnym oraz prawa o charakterze 
majątkowym związane z posiadanymi przez nich akcjami. 

Prawa o charakterze korporacyjnym 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) i wykonywania prawa głosu 
na tym zgromadzeniu (art. 411 KSH) 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza 
na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.  

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych 
na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do 
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.  

Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących 
jego osoby, w tym jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia 
absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.  

Akcjonariuszowi przysługuje również prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie, w okresie gdy są one akcjami spółki publicznej, zapisanymi na rachunkach papierów 
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych. 

Zwraca się uwagę, że Statut nie przewiduje oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą 
korespondencyjną. 
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Prawo żądania przez akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 
umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw 
(art. 400 § 1 KSH) 

Uprawnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia 
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przysługuje 
akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Statut 
może przyznać powyższe uprawnienie akcjonariuszom reprezentującym mniej niż jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego (zwraca się uwagę, że Statut nie przewiduje takiego uprawnienia dla 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki). 

Prawo do żądania przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia (art. 401 KSH) 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 
elektronicznej. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka 
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.  

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo 
nieważnych (422-427 KSH) 

Akcjonariuszowi Spółki, 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, w przypadku jego wadliwego zwołania lub 
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, 

przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o: 

(a) uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami 
i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza lub 

(a) stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z KSH. 

Prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 KSH) 

Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego 
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi. 

Prawo żądania przez akcjonariuszy wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 
KSH) 

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. 



ROZDZIAŁ 30. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH… 

168 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 
(art. 395 § 4 KSH) 

Na żądanie każdego akcjonariusza wydaje się odpis sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz do odpisu z tej listy (art. 407 § 1 KSH i 407 § 11 KSH) 

Akcjonariusz może przeglądać w lokalu Zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 
Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

Prawo do odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 
(art. 407 § 2 KSH) 

Każdy Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad w terminie tygodnia przed datą WZA. 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu 
(art. 410 § 2 KSH) 

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego 
na Walnym Zgromadzeniu lista obecności na tym WZA powinna być sprawdzona przez wybraną 
w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego 
członka takiej komisji. 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz do odpisów uchwał WZA (art. 421 § 3 KSH) 

Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę protokołów Walnego Zgromadzenia, a także żądać 
wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. 

Prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki 
(art. 428 KSH) 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na 
jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad. 

W przypadku gdy udzielenie takich informacji mogłoby wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nim 
powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa bądź mogłoby narazić członka 
Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej, Zarząd odmawia ich 
udzielenia. 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 KSH) 

W przypadku gdy Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie 
roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może wnieść pozew 
o naprawienie takiej szkody. 

Prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub 
zależności (art. 6 § 4 i 6 KSH) 

Każdy Akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej 
albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki oraz ujawniła liczbę akcji lub głosów albo liczby 
udziałów lub głosów, jakie posiada, w tym jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień 
z innymi osobami. Akcjonariusz może ponadto żądać udzielenia informacji o ustaniu stosunku 
dominacji lub zależności. 
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Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 
Spółki lub prowadzeniem spraw Spółki (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać 
umieszczenia sprawy podjęcia uchwały w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw 
szczególnych) określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej 
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką 
uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić 
o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego 
w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 

Prawa o charakterze majątkowym 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do dywidendy (art. 347 KSH) 

Uprawnionym do udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do 
wypłaty akcjonariuszom, jest każdy Akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje Spółki w dniu 
powzięcia uchwały o podziale zysku Spółki albo w innym dniu wyznaczonym przez Walne 
Zgromadzenie przypadającym w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały 
w sprawie podziału zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 
akcjonariusza, zaś na każdą akcję przypada dywidenda w takiej samej wysokości.  

Zgodnie z § 9 Rozdziału XIII, Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Spółka 
zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku 
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy 
oraz dniu wypłaty dywidendy. 

Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
nakłada na Spółkę obowiązek niezwłocznego poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, 
terminie ustalenia praw do dywidendy i terminie wypłaty. Powyższe informacje powinny być przesłane 
do KDPW nie późnej niż na 5 dni przed terminem ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 
2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pomiędzy 
terminem ustalenia prawa do dywidendy a dniem jej wypłaty musi upłynąć co najmniej 9 dni. 

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę 
papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich 
rachunkach. Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które 
powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego 
podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend 
wypłacanych za pośrednictwem uczestnika, liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych 
dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 

Stosownie do § 112 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A. w celu wypłaty dywidendy Spółka ma obowiązek pozostawienia do dyspozycji KDPW środków na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku 
bankowym, zaś KDPW rozdziela ww. środki na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie 
przekazują je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Termin wypłaty dywidendy powinien być ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe 
rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Należny podatek od dochodu 
uzyskanego z tytułu dywidendy przez osoby prawne potrącany jest przez Spółkę, jako płatnika tego 
podatku. W przypadku osób fizycznych płatnikiem ww. podatku jest podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych takiej osoby.  

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Prawo do wypłaty dywidendy nie wygasa, jednakże 
ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne 
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z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach 
ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 

Spółka zwraca uwagę, że dochody z dywidendy uzyskiwanej przez akcjonariuszy będących 
Nierezydentami podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, przedstawionych w pkt 25.10 
Prospektu, chyba że akcjonariusze ci mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach, z którymi 
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego oraz rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały 
zapasowy lub rezerwowe. 

Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności Statut 
nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw 
założycielskich w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw 
użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała 
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez 
Radę Nadzorczą. 

Prawo do zaliczki na poczet dywidendy (art. 349 KSH) 

Statut przewiduje upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczającej na wypłatę. 
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej 
połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu 
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone 
z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego 
o niepokryte straty i akcje własne. 

Zaliczkę na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłasza co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem 
wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty 
przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień 
ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (art. 433 KSH) 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji Spółki w stosunku do liczby 
posiadanych akcji (prawo poboru). 

Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej czterech piątych 
głosów. Pozbawienie prawa poboru może nastąpić, jeżeli zostało zapowiedziane w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. 

Wymogi dotyczące powzięcia uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru, o których mowa 
w poprzedzającym akapicie, nie mają zastosowania, gdy: 

• uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte 
w całości  przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umożliwienia wykonania prawa poboru na warunkach określonych 
w uchwale,  

• uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 
akcji. 
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Prawo do udziału w zyskach Spółki 

Zgodnie z art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Spółki za dany rok 
obrotowy wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, 
przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

Statut nie przewiduje innych postaci udziału akcjonariuszy w zysku Spółki, w szczególności na 
podstawie imiennych świadectw założycielskich mających na celu wynagrodzenie usług świadczonych 
przy jej powstaniu. 

Prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku jego likwidacji (art. 474 § 2 KSH) 

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy 
w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. [Statut nie przewiduje 
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie]. 

Prawo do zbywania posiadanych akcji 

Każdy akcjonariusz ma prawo do zbywania posiadanych przez siebie akcji Spółki. 

Przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania 
akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo 
żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 
skierowane jest żądanie wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, 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.  

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu jest możliwe po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
przymusowego wykupu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Odstąpienie od ogłoszenia przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu: 

(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 ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie 
może być również niższa od: 

(1) 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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(2) 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 ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie 
może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 
regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

Przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariusz może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji Spółki przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.  

W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie 
została przekazana do publicznej wiadomości, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym 
akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, 
dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub 
przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.  

Żądaniu odkupienia akcji zobowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego 
zależne i dominujące w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek odkupienia akcji spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia 
dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu 
dotyczącego istotnych spraw Spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz 
z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz żądający wykupu akcji w ramach przymusowego odkupu uprawniony jest do otrzymania 
ceny nie niższej niż cena określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ceny akcji 
proponowanej w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego 
wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający 
wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej, niż proponowana w tym wezwaniu.  

Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z § 8 Statutu Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 
Spółkę. Uchwała WZA o umorzeniu akcji Spółki powinna określać sposób i warunki umorzenia akcji, 
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 
akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia 
kapitału zakładowego. 

Postanowienia w sprawie zamiany 

Stosownie do § 7 Statutu Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Zamiana akcji 
na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.  

30.6.  Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub 
wyemitowane nowe papiery wartościowe 

Podstawę emisji Akcji Serii E stanowi uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 19 listopada 2012 r. 
Uchwała ta stanowi: 
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Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 19 listopada 2012 r. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 lit. (f) statutu spółki Feerum S.A. z siedzibą 
w Chojnowie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) 
niniejszym uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 25.682.706,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 
milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) do kwoty nie mniejszej 
niż 25.682.709,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące 
siedemset dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 33.382.706,00 zł (słownie: 
trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych), to jest 
o kwotę nie mniejszą niż 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 
7.700.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej 
niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt 
groszy) każda („Akcje Serii E”). 

2. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku, na 
takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii E 
zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2012 (dzień dywidendy), 
wówczas Akcje Serii E będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat 
z zysku za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią 
Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E oraz 
wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się 
w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E. Opinia Zarządu 
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny 
emisyjnej Akcji Serii E stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

6. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 
Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, 
poz. 1439 z późn. zm.). 

7. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą publiczną Akcji 
Serii E, w szczególności do: 

(a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego 
i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji 
Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, 

(b) określenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów 
przyjmowania zapisów na Akcje Serii E, 

(c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii E, w szczególności ewentualnego 
dokonania podziału emisji Akcji Serii E na transze, określenia warunków składania zapisów 
na Akcje Serii E, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje 
Serii E w ramach poszczególnych transz, określenia zasad ich przydziału w ramach 
poszczególnych transz, dokonywania przesunięć Akcji Serii E pomiędzy transzami 
w zakresie, w jakim uzna za stosowne, 
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(d) oznaczenia przedziału ceny emisyjnej Akcji Serii E albo ceny maksymalnej Akcji Serii E 
oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji 
Serii E zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród 
inwestorów, 

(e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy 
czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma 
maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, 

(f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii E, 
w szczególności umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową, 
o ile Zarząd uzna to za niezbędne, 

(g) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści 
art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 

(h) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji 
Serii E oraz Praw do Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych, 

(i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii E oraz Praw do 
Akcji Serii E, 

(j) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E 
oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od 
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym 
zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po 
rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów. 

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Akcji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E. 

§ 3. 

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii E oraz Praw do Akcji 
Serii E. 

§ 4. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E zmienia 
się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 25.682.709,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć 
milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) 
i nie więcej niż 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa 
tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 7.337.917 (słownie: siedem 
milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) i nie więcej niż 
9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset 
szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda 
akcja, w tym: 

(a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-1 
do A-1.000.000, 

(b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o numerach od B-1 do B-335.000, 

(c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych 
imiennych serii C o numerach od C-1 do C-3.060.301, 

(d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset 
piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D-1 do D-2.942.615, 
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(e) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-1 do E-2.200.000”. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem 
zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, i oświadczenia Zarządu, o którym mowa 
w § 1 ust. 7 lit. (g) niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu 
rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy”. 

30.7.  Data emisji papierów wartościowych 

Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie Oferty Publicznej w II kwartale 2013 r. 

30.8.  Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonane przez osoby 
trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego 

W ciągu bieżącego oraz ostatniego roku obrotowego nie miała miejsca żadna oferta przejęcia 
w stosunku do kapitału Spółki dokonana przez osoby trzecie.  

30.9.  Ograniczenia możliwości nabywania Akcji Oferowanych 

Emitent nie może wykluczyć zainteresowania Ofertą Publiczną inwestorów z państw, które w opinii 
Spółki wprowadziły przepisy regulujące w sposób bardziej restrykcyjny niż w innych jurysdykcjach 
inwestowanie w papiery wartościowe w ramach oferty publicznej. Spółka nie wyklucza również 
możliwości skorzystania z wyłączeń z wymogów rejestracyjnych obowiązujących w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i przeprowadzenie na terenie tej jurysdykcji oferty prywatnej. Z podobnych 
zwolnień z ww. wymogów Spółka może skorzystać, oferując Akcje inwestorom w Kanadzie, Japonii 
lub Australii.  

Z uwagi na powyższe mogą być prowadzone dozwolone ograniczone działania promocyjne w ww. 
państwach i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie ewentualne działania będą 
mieścić się ponadto w granicach niewykraczających również poza regulacje Ustawy o Ofercie. 

Poniżej przedstawione zostały regulacje prawne obowiązujące w Polsce, Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. 

Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce 

Niniejszy Prospekt został sporządzony na potrzeby Oferty przeprowadzanej wyłącznie na terytorium 
Polski. Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oferta publiczna lub dopuszczenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na GPW wymaga sporządzenia prospektu 
emisyjnego, zatwierdzenia go przez KNF oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, 
z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2-5 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej „ofertą publiczną” jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 
100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji 
o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną 
podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. 

Ani Spółka, ani Oferujący nie wyrazili ani nie wyrażą zgody na jakąkolwiek ofertę Akcji Oferowanych 
w drodze oferty publicznej w Polsce w inny sposób niż na podstawie niniejszego Prospektu, za 
pośrednictwem jakiegokolwiek innego pośrednika finansowego. Ani Spółka, ani Oferujący nie 
podejmowali ani nie będą podejmować żadnych działań mających na celu umożliwienie 
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych, czy posiadanie lub rozpowszechnianie 
niniejszego Prospektu, czy innych materiałów ofertowych dotyczących Spółki albo Akcji Oferowanych 
w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie wymagane jest podjęcie takich działań. W związku z tym Akcje 
Oferowane nie mogą być przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej oferty publicznej, a Prospekt nie 
może być rozpowszechniany ani publikowany na lub z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, 
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inaczej niż z zachowaniem wszelkich stosownych zasad i regulacji właściwych dla danego kraju lub 
jurysdykcji. 

Prospekt nie stanowi oferty objęcia ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych 
w Prospekcie, adresowanej do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli w takiej 
jurysdykcji składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia akcji jest niezgodne 
z prawem. 

Europejski Obszar Gospodarczy 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na terytorium 
Polski. Oferujący nie prowadził ani nie będzie prowadził publicznej oferty Akcji Oferowanych 
w żadnym państwie należącym do EOG, które wprowadziło postanowienia Dyrektywy Prospektowej 
(każde z nich zwane dalej osobno „Odpowiednim Państwem Członkowskim”). Oferujący może 
jednak dokonywać promocji Oferty w danym Odpowiednim Państwie Członkowskim w ramach 
następujących zwolnień w trybie Dyrektywy Prospektowej, jeżeli zwolnienia te zostały 
implementowane w danym Odpowiednim Państwie Członkowskim: 

• promocja Oferty kierowana będzie do osób prawnych uprawnionych do prowadzenia 
działalności na rynkach finansowych lub podlegających regulacjom umożliwiającym im taką 
działalność oraz podmiotów niebędących podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 
działalności na rynkach finansowych lub podlegających regulacjom umożliwiającym im taką 
działalność, których wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie w papiery 
wartościowe, 

• promocja Oferty kierowana będzie do osób prawnych, które zgodnie z ich ostatnim rocznym 
lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spełniają co najmniej dwa z poniższych 
kryteriów: (i) średnia liczba ich pracowników w poprzednim roku obrotowym wynosiła co 
najmniej 250 osób, (ii) suma bilansowa przekraczała 43.000.000 EUR, (iii) roczne obroty netto 
przekraczały 50.000.000 EUR, 

• promocja Oferty kierowana będzie do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych w danym 
Odpowiednim Państwie Członkowskim lub do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych we 
wszystkich Państwach Członkowskich, w zależności od metody obliczeń przewidzianej 
w odpowiednich regulacjach prawnych takiego Odpowiedniego Państwa Członkowskiego, 
oraz 

• promocja Oferty będzie podjęta we wszelkich innych okolicznościach podlegających 
przepisom art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej, 

pod warunkiem że: (i) taka promocja Oferty nie będzie skutkować wymogiem opublikowania 
Prospektu przez Spółkę lub Oferującego zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej, oraz (ii) każda taka 
osoba fizyczna lub prawna („Dozwolony Inwestor”) nabędzie takie Akcje Oferowane w ramach 
Oferty przeprowadzonej wyłącznie na terytorium Polski zgodnie z zasadami przewidzianymi w Prospekcie 
na własny rachunek, bez zamiaru sprzedaży Akcji Oferowanych lub ich plasowania w którymkolwiek 
Odpowiednim Państwie Członkowskim (chyba że na rzecz innych Dozwolonych Inwestorów), albo na 
rachunek innych Dozwolonych Inwestorów lub (iii) Dozwolony Inwestor nabędzie takie Akcje 
Oferowane w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie na terytorium Polski zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w Prospekcie na rachunek innych osób bądź podmiotów, na rzecz których podejmuje 
decyzje inwestycyjne w ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. 

Złożenie przez dowolnego inwestora z Odpowiedniego Państwa Członkowskiego zapisu na Akcje 
Oferowane na zasadach określonych w Prospekcie w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie na 
terytorium Polski zostanie uznane za złożenie przez tego inwestora wobec Spółki oraz Oferującego 
oświadczenia i zapewnienia, że taki inwestor jest Dozwolonym Inwestorem oraz że podporządkował 
się on wszelkim innym ograniczeniom mającym zastosowanie w takim Odpowiednim Państwie 
Członkowskim oraz że zapis został złożony przez takiego inwestora z zachowaniem zasad Oferty 
określonych w Prospekcie. 

Prospekt nie został ani nie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Financial Services Authority 
w Wielkiej Brytanii. Ponadto w Wielkiej Brytanii Prospekt może być dystrybuowany wyłącznie wśród 
i adresowany wyłącznie do (a) osób posiadających zawodowe doświadczenie w kwestiach 
inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. 
wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial 
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Services and Markets Act) z 2000 r., ze zm. („Zarządzenie”) lub (b) podmiotów o znacznej wartości 
netto, o których mowa w art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia, lub (c) osób, którym można w inny zgodny 
z prawem, sposób przekazać Prospekt (wszystkie takie osoby zwane są dalej „Właściwymi 
Osobami”). Podmioty niebędące Właściwymi Osobami nie mogą podejmować żadnych decyzji 
w oparciu o Prospekt. Jakakolwiek inwestycja czy działalność inwestycyjna objęta Prospektem jest 
dostępna w Wielkiej Brytanii jedynie dla Właściwych Osób i działalność inwestycyjna będzie 
dokonywana wyłącznie przy udziale takich osób.  

W Państwie Członkowskim innym niż Wielka Brytania mogą obowiązywać dodatkowe zasady 
i przepisy (przyjęte w takim państwie lub jurysdykcji w obrębie EOG) odnoszące się do ograniczonych 
działań promocyjnych dotyczących Akcji Oferowanych lub rozpowszechniania bądź publikacji 
Prospektu. Osoby posiadające Prospekt powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju 
ograniczeniami dotyczącymi rozpowszechniania tego dokumentu oraz ograniczonych działań 
promocyjnych w odniesieniu do Akcji Oferowanych obowiązującymi w takim Państwie Członkowskim 
oraz ich przestrzegać. 

Stany Zjednoczone Ameryki 

Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe Spółki objęte Prospektem nie zostały i nie zostaną 
zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden inny 
organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i poza określonymi wyjątkami nie mogą być oferowane lub 
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na podstawie zwolnienia od obowiązku 
rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Promocja oferty będzie 
skierowana wyłącznie do inwestorów poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie Regulacji S 
(ang. Regulation S). Nie ograniczając powyższego, Spółka jest uprawniona do plasowania Akcji 
Oferowanych poprzez oferowanie ich wybranym inwestorom w ramach oferty prywatnej zgodnie 
z odpowiednim zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie 
o Papierach Wartościowych. 

Australia, Kanada i Japonia 

Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert objęcia lub kupna 
Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne 
z prawem, i nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium Australii, Kanady i Japonii. 
W szczególności Akcje Oferowane będące przedmiotem niniejszego Prospektu nie zostały i nie 
zostaną zarejestrowane na podstawie przepisów regulujących kwestie związane z papierami 
wartościowymi w Australii, Kanadzie i Japonii, a także – poza pewnymi wyjątkami – nie mogą być 
przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej oferty lub sprzedaży prowadzonej na terytorium Australii, 
Kanady i Japonii lub na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej mającej siedzibę w którymkolwiek z tych 
krajów. 
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ROZDZIAŁ 31. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 

31.1.  Warunki i wielkość Oferty Publicznej 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent i Sprzedający oferują w Ofercie Publicznej: 

• nie więcej niż 2.200.000 Akcji Serii E,  

• nie więcej niż 200.000 Akcji Serii C oraz 

• nie więcej niż 200.000 Akcji Serii D. 

Z Akcjami Oferowanymi nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Akcje Serii E i Akcje 
Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Oferty Publicznej. Inwestorom Indywidualnym 
składającym zapisy w ramach Oferty Publicznej będą przydzielane wyłącznie Akcje Serii E, zaś 
Inwestorom Instytucjonalnym zarówno Akcje Serii E, jak i Akcje Sprzedawane. Priorytetem zarówno 
Emitenta, jak i Sprzedających jest przydzielenie Akcji Serii E, w związku z tym w pierwszej kolejności 
inwestorom przydzielane będą Akcje Serii E, a następnie, gdy w ramach Oferty zostaną objęte 
wszystkie Akcje Serii E, Akcje Sprzedawane. 

Niniejszy Prospekt dotyczy również ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW: (i) od 1 do 2.200.000 Akcji Serii E, (ii) nie więcej niż 2.200.000 Praw do 
Akcji Serii E, (iii) wszystkich Akcji Serii A, (iv) wszystkich Akcji Serii B, (v) wszystkich Akcji Serii C oraz 
(vi) wszystkich Akcji Serii D. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie 
Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D do obrotu na GPW. 

Przed rozpoczęciem Oferty Publicznej przeprowadzony zostanie proces Budowy Księgi Popytu, 
w którym będą mogli brać udział inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych. Na podstawie Budowy Księgi Popytu Emitent w porozumieniu ze 
Sprzedającymi, działając w oparciu o rekomendację Oferującego, podejmie decyzję o Cenie Akcji 
Oferowanych, która będzie mieścić się w Przedziale Cenowym. Informacja o Przedziale Cenowym 
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu do Prospektu i opublikowana w trybie art. 
51 Ustawy o Ofercie Publicznej zgodnie z harmonogramem przedstawionym w punkcie 31.2. 
Prospektu.  

Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona wyłącznie przez Oferującego. Inwestor Instytucjonalny 
składający deklarację nabycia Oferowanych Akcji zobowiązany będzie do złożenia zapisu 
w odpowiedzi na Zaproszenie skierowane przez Emitenta za pośrednictwem Oferującego, 
w przypadku gdy Cena Akcji Oferowanych oraz liczba zaoferowanych w Zaproszeniu Akcji 
Oferowanych są równe lub niższe niż cena i liczba akcji zgłoszone przez Inwestora Instytucjonalnego 
w deklaracji. 

W oparciu o złożone przez Inwestorów Instytucjonalnych deklaracje nabycia Akcji Oferowanych 
Emitent w porozumieniu ze Sprzedającymi, na podstawie rekomendacji Oferującego, dokona wyboru 
tych inwestorów, do których wysłane zostaną Zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane. 
Każdy Inwestor Instytucjonalny, który zamierza wziąć udział w Budowie Księgi Popytu, powinien 
skontaktować się z Oferującym, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 
V piętro. Udział Inwestora Instytucjonalnego w procesie Budowy Księgi Popytu nie stanowi 
zobowiązania Emitenta do skierowania do tego Inwestora Zaproszenia. 

Akcje Oferowane oferowane są w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów 
Indywidualnych, przy czym w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowane są wyłącznie Akcje 
Nowej Emisji. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych (w tym ostateczna liczba emitowanych Akcji Serii E oraz 
ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych) oraz wielkości każdej z transz zostaną ustalone przez 
Emitenta i Sprzedających w porozumieniu z Oferującym na podstawie wyników Budowy Księgi Popytu 
i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 
ogłoszenia Ceny Akcji Oferowanych. Również do tego terminu zostanie podana informacja o podjęciu 
uchwały przez Zarząd zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie art. 432 par. 4 KSH lub 
o braku jej podjęcia i zaoferowaniu maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji określonej wyłącznie 
Uchwałą w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego. Emitent może zadecydować o zaoferowaniu 
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mniejszej niż maksymalna liczby Akcji Serii E, odstąpieniu od ich oferty publicznej lub odwołaniu ich 
oferty publicznej w ogóle, natomiast Sprzedający mogą zdecydować o zaoferowaniu mniejszej liczby 
Akcji Sprzedawanych, odstąpieniu od lub odwołaniu oferty publicznej Akcji Sprzedawanych w ogóle. 
Przy czym decyzja Emitenta o odstąpieniu od lub odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii E jest 
jednoznaczna z odstąpieniem od lub odwołaniem Oferty Publicznej w całości. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości 
informacji o Cenie Akcji Oferowanych, wielkości transz lub o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, 
przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie 
do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej na zasadach określonych w punkcie 31.8. 
Prospektu. 

Emitent nie ma obowiązku równoważenia popytu w żadnej z transz.  

Emitent przewiduje, że łączna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona 
Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowiła około 20% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
w ramach Oferty Publicznej.  

31.2.  Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej  

Zamiarem Emitenta jest przydzielenie Akcji Serii C i D jako akcji na okaziciela. W związku z faktem, iż 
na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Akcje Serii C i D są akcjami imiennymi, Emitent niezwłocznie po 
zatwierdzeniu Prospektu złoży do KDPW wniosek o rejestrację ww. akcji. W konsekwencji w związku 
z ich dematerializacją dojdzie do ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela, zgodnie z § 7 
Statutu Emitenta. 

Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej 

Do 16 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie Przedziału Cenowego 

17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00 Budowanie Księgi Popytu  

17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

23 kwietnia 2013 r. lub około tej daty Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej 
liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej wielkości transz 

24 – 25 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Planowany przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”) 25 kwietnia 2013 r. lub około tej daty 

 
Zamknięcie Oferty 

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Oferty Publicznej, w tym terminów 
przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie harmonogramu Oferty Publicznej zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizacyjnego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, a w przypadku gdyby zmiana wynikała z istotnego błędu w treści Prospektu lub 
znaczącego czynnika mogących wpłynąć na ocenę Akcji zaistniałych po zatwierdzeniu Prospektu lub 
o których Emitent bądź Sprzedający powezmą wiadomość po jego zatwierdzeniu – w formie Aneksu. 
Przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dacie, której zmiana dotyczy. W przypadku Aneksu 
informacja zostanie przekazana niezwłocznie po zatwierdzeniu Aneksu przez KNF. Zmiana 
harmonogramu nie jest odwołaniem Oferty Publicznej.  

31.3.  Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w poszczególnych transzach w terminach określonych 
w pkt 31.2 niniejszego Rozdziału. Zapisy mogą być składane również za pośrednictwem Internetu, 
faksu lub telefonu (w zależności od transzy), na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w podmiocie przyjmującym zapisy. Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas 
składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami 
podmiotu przyjmującego zapisy. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad 
składania zapisów i dyspozycji deponowania, w szczególności na temat dokumentów wymaganych 
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przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające 
w imieniu inwestorów, inwestorzy powinni skontaktować się z jednym z POK-ów przyjmującym zapisy 
na Akcje Nowej Emisji, w którym zamierzają złożyć zapis, których lista będzie dostępna na stronie 
internetowej Emitenta (www.feerum.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.kbcmakler.pl). 

Emitent zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy biur przyjmujących zapisy od Inwestorów 
Indywidualnych. W przypadku podjęcia takiej decyzji, stosowna informacja zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej.  

Formularze zapisu będą dostępne w POK-ach przyjmujących zapisy. Jednocześnie z zapisem 
inwestor musi złożyć dyspozycję deponowania przydzielonych Akcji Oferowanych na swoim rachunku 
papierów wartościowych w biurze maklerskim (albo odpowiednio podmiocie uprawnionym do 
prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi) oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Prospektu, 
a w szczególności warunków Oferty Publicznej, wyrazić zgodę na brzmienie Statutu Spółki oraz na 
przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonych zapisach bądź 
nieprzydzielenie mu żadnych Akcji Oferowanych w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi 
w Prospekcie. Następnie w POK przyjmującym zapisy dany inwestor będzie mógł odebrać 
potwierdzenie nabycia Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie zapisów na Akcje Oferowane 
przez właściwie umocowanych pełnomocników. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika 
określają procedury podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, w którym składane 
są zapisy. 

Wszelkie konsekwencje, z nieważnością zapisu włącznie, wynikające z niewłaściwego wypełnienia 
formularza zapisu lub dyspozycji deponowania z przyczyn leżących po stronie inwestora zapisującego 
się na Akcje Oferowane ponosi ten inwestor. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego. Emitent za 
pośrednictwem Oferującego skieruje do wybranych uznaniowo Inwestorów Instytucjonalnych 
Zaproszenie zawierające informację o proponowanej im liczbie Akcji Oferowanych po Cenie Akcji 
Oferowanych. Pierwszeństwo w otrzymaniu Zaproszenia będą mieli Inwestorzy Instytucjonalni, którzy 
brali udział w Budowie Księgi Popytu.  

Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy na taką liczbę Akcji Oferowanych, 
która będzie wskazana w Zaproszeniu. Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji 
Oferowanych, niż wskazana powyżej, będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji 
Oferowanych, wynikające z Zaproszenia otrzymanego przez danego Inwestora Instytucjonalnego. 
Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz 
poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane jak 
w formularzu zapisu. 

Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą w dniach wskazanych w pkt 31.2 niniejszego 
Rozdziału w siedzibie Oferującego przy ul. Chmielnej 85/87, V piętro, w Warszawie. Warunkiem 
ważności zapisu jest wpływ na rachunek Oferującego środków pieniężnych w kwocie równej 
iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i Ceny Akcji Oferowanych najpóźniej 
w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do godziny 14.00. 

Inwestorzy Indywidualni 

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w POK-ach przyjmujących zapisy, których lista 
będzie dostępna na stronie internetowej Emitenta (www.feerum.pl) oraz na stronie internetowej 
Oferującego (www.kbcmakler.pl), w dniach wskazanych w przewidywanym harmonogramie w pkt 31.2 
Prospektu, w godzinach otwarcia POK, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania zapisów będą one 
przyjmowane do godziny 16.00. Zapisy Inwestorów Indywidualnych mogą być składane również za 
pośrednictwem Internetu lub telefonu na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie 
przyjmującym zapisy na Akcje Serii E. 

Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po cenie równej Cenie Maksymalnej. W przypadku kiedy 
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona na poziomie niższym niż Cena Maksymalna, nadpłata 
wynikająca z tej różnicy zostanie zwrócona Inwestorowi Indywidualnemu zgodnie z zasadami 
opisanymi w punkcie 31.6. Prospektu. 
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31.4.  Odwołanie, odstąpienie lub zawieszenie Oferty Publicznej 

W każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent, w porozumieniu z Oferującym, 
albo wspólnie Spółka i Sprzedający, w porozumieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzję o odwołaniu 
bądź zawieszeniu odpowiednio oferty publicznej Akcji Nowej Emisji albo Oferty Publicznej, bez 
podawania przyczyn. Zawieszenie oferty publicznej Akcji Nowej Emisji jest równoznaczne 
z zawieszeniem Oferty Publicznej w całości. 

Podjęcie przez Emitenta decyzji o odwołaniu albo zawieszeniu Oferty Akcji Nowej Emisji skutkuje 
odwołaniem albo zawieszeniem Oferty Publicznej. 

Najpóźniej do czasu ustalenia Ceny Emisyjnej Sprzedający mogą samodzielnie podjąć decyzję 
o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych lub odwołaniu Oferty Sprzedaży Akcji Sprzedawanych, 
przy czym ww. decyzje nie mają wpływu na Ofertę Akcji Nowej Emisji. Sprzedający nie mogą podjąć 
samodzielnie decyzji o zawieszeniu Oferty Sprzedaży Akcji Sprzedawanych. 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji o zawieszeniu Oferty Akcji Nowej 
Emisji albo Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów 
Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w późniejszym 
terminie. Zmiana ww. terminów nie stanowi odwołania Oferty Nowej Emisji lub Oferty Publicznej. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych do Dnia Przydziału, złożone zapisy, jak również 
dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu uważane za ważne, jednakże Inwestorzy będą uprawnieni do 
uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia 
w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości Aneksu do 
Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty Publicznej.  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Ofercie Publicznej (oraz rozpoczęciu procesu Budowy Księgi 
Popytu) Emitent, w porozumieniu z Oferującym, albo wspólnie Spółka i Sprzedający, w porozumieniu 
z Oferującym, mogą odstąpić od przeprowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych lub ją zawiesić 
jedynie z ważnych powodów, do których można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidywalne 
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, 
(ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany o innym charakterze niż wskazane w pkt (i) powyżej mogące mieć 
bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta lub mogące skutkować poniesieniem przez 
Emitenta istotnej szkody lub istotnego zakłócenia jego działalności, (iii) istotną negatywną zmianę 
dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Emitenta lub (iv) inne 
nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji 
Oferowanych byłyby niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta (w szczególności, 
niewytypowanie na podstawie Budowy Księgi Popytu Inwestorów Instytucjonalnych, do których 
zostaną skierowane Zaproszenia). 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot 
wpłaconych przez nich środków w terminie 14 dni roboczych od dnia podania do wiadomości 
publicznej informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji, bez żadnych odsetek 
i odszkodowań, w sposób wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej Akcje Emitenta nie zostaną wprowadzone do obrotu na 
żadnym rynku regulowanym. 

Zwraca się również uwagę inwestorów na fakt, iż w przypadku, gdy Emitent podejmie decyzję 
o odstąpieniu od Budowy Księgi Popytu po jej rozpoczęciu, następstwem takiego zdarzenia może być 
odwołanie przez Emitenta Oferty Akcji Nowej Emisji lub jej zawieszenie.  

W razie odwołania Oferty, wszystkie deklaracje złożone w trakcie Budowy Księgi Popytu będą 
anulowane. W przypadku wznowienia Oferty Publicznej po jej zawieszeniu złożone deklaracje nabycia 
oraz przesłane inwestorom Zaproszenia będą uważane za wycofane. 

W przypadku zawieszenia lub odwołania Oferty Publicznej, stosowna decyzja zostanie podana do 
publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W razie 
warunkowego dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW decyzja o odwołaniu Oferty Publicznej zostanie 
podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego w zakresie wymaganym przepisami 
prawa. 
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31.5.  Niedojście emisji Akcji Serii E do skutku 

Niedojście emisji Akcji Serii E do skutku może wystąpić w przypadku, gdy: 

• w terminie określonym w niniejszym Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana co 
najmniej 1 Akcja Serii E lub w przypadku skorzystania przez Zarząd z kompetencji, o których 
mowa w art. 432 § 4 KSH, liczba akcji wynikająca ze stosownej uchwały Zarządu precyzującej 
liczbę emitowanych akcji, 

• Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji Serii E w terminie dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF 
niniejszego Prospektu oraz w terminie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych; 

• wydane zostanie prawomocne postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście emisji Akcji Serii E do skutku, 
informacja na ten temat zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy 
o Ofercie Publicznej przed dopuszczeniem Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku 
regulowanym oraz w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej po dopuszczeniu Praw do Akcji oraz 
Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym. W tym samym trybie, tj. art. 56 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, zostanie przekazana informacja o dojściu emisji Akcji Serii E do skutku. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku, oferta Akcji Sprzedawanych zostanie odwołana 
przez Wprowadzających w porozumieniu z Emitentem. W konsekwencji Emitent nie będzie ubiegał się 
o dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego. Taka sytuacja równoznaczna jest z niedojściem Oferty 
Publicznej do skutku. 

31.6.  Redukcja zapisów oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom 

Inwestorzy Indywidualni 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych redukcja złożonych zapisów nastąpi w przypadku wystąpienia 
nadsubskrypcji w stosunku do liczby Akcji Nowej Emisji ostatecznie określonej dla tej transzy. W takim 
przypadku Akcje Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną zredukowane 
proporcjonalnie, zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w punkcie 31.12. Prospektu. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

W związku z trybem składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej w transzy tej nie przewiduje się 
redukcji w stosunku do inwestorów, do których zostaną wystosowane Zaproszenia, zgodnie z zasadami 
przydziału opisanymi w punkcie 31.12. Prospektu. 

Zwrot środków pieniężnych 

Zwrot odpowiednich kwot wpłaconych tytułem zapisów na Akcje Oferowane będzie następował 
w następujących przypadkach: 

• niedojścia Oferty Publicznej do skutku, 

• odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych, 

• przydzielenia Inwestorowi mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż liczba, na którą złożony 
został zapis, lub nieprzydzielenia Akcji Oferowanych w ogóle, 

• ustalenia Ceny w Ofercie na poziomie niższym niż Cena Maksymalna, po której dokonywali 
wpłaty Inwestorzy Indywidualni, 

• wycofania się ze złożonego zapisu w przypadkach opisanych w pkt 31.8. Prospektu. 

Zwrot wpłat dokonywany będzie na rachunek bankowy lub inwestycyjny wskazany przez inwestora 
w formularzu zapisu. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek 
w ciągu 14 (czternastu) dni, odpowiednio od daty ogłoszenia o niedojściu Oferty Publicznej do skutku, 
daty odwołania Oferty Publicznej lub daty przydziału Akcji Oferowanych. Wszelkie konsekwencje 
z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, 
ponosi składający zapis. 
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31.7.  Wielkość składanego zapisu 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ma ograniczeń wartościowych i ilościowych co do wielkości 
składanego zapisu ani liczby składanych zapisów. W przypadku gdy łączna liczba Akcji Nowej Emisji 
objętych ważnymi zapisami złożonymi przez danego Inwestora Indywidualnego będzie większa niż 
liczba Akcji Nowej Emisji, przyjmuje się, że inwestor złożył zapis na ostateczną liczbę Akcji Nowej 
Emisji. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych łączna wielkość zapisów Inwestora Instytucjonalnego nie 
może przekraczać liczby Akcji Oferowanych wskazanej w Zaproszeniu. Zapisy opiewające łącznie na 
większą liczbę Akcji Oferowanych, niż wskazana powyżej, będą traktowane jako zapisy na 
maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor Instytucjonalny 
zgodnie z otrzymanym Zaproszeniem.  

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora 
Instytucjonalnego zapisu na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w Zaproszeniu, takiemu 
Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor 
Instytucjonalny dokonał wpłaty lub mniejsza liczba Akcji Oferowanych, niż wynikająca z dokonanej 
wpłaty, lub też może zostać podjęta decyzja o nieprzydzieleniu takiemu inwestorowi Akcji Oferowanych 
w ogóle. 

31.8.  Możliwości wycofania się ze złożonego zapisu 

Zapis złożony przez Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Indywidualnych jest bezwarunkowy, 
nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem 
(wskazanym w punkcie 31.14.), z zastrzeżeniem zapisów niniejszego punktu 31.8. 

Inwestorzy są uprawnieni do wycofania się ze złożonego zapisu w przypadku publikacji Aneksu do 
niniejszego Prospektu, w trybie i na zasadach określonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 
W przypadku gdy po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży do publicznej wiadomości zostanie 
udostępniony Aneks w związku z błędami w treści Prospektu lub czynnikami, które zaistniały lub 
o których Emitent lub Sprzedający powzięli wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła 
zapis przed udostępnieniem Aneksu, będzie mogła uchylić się od skutków prawnych złożonego 
zapisu, składając w jednym z POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy oświadczenie na piśmie, 
w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent w porozumieniu z Oferującym 
dokona wówczas odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu umożliwienia 
inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych. 

Inwestorowi, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości 
informacji o Cenie Akcji Oferowanych, wielkości transz lub liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje 
uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w firmie 
inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe oświadczenia na piśmie w terminie 2 dni roboczych od 
dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 

31.9.  Wnoszenie wpłat za Akcje Oferowane oraz dostarczenie papierów wartościowych 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Oferowane jest dokonanie wpłaty w kwocie: 

• dla Inwestorów Indywidualnych – wynikającej z iloczynu liczby Akcji Nowej Emisji objętych 
zapisem i ceny równej Cenie Maksymalnej; 

• dla Inwestorów Instytucjonalnych – wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych 
zapisem (wynikającej z Zaproszenia) i Ceny Akcji Oferowanych. 

Pełna wpłata na Akcje Nowej Emisji objęte zapisem Inwestora Indywidualnego musi wpłynąć na 
rachunek podmiotu przyjmującego zapisy najpóźniej w chwili składania przez Inwestora 
Indywidualnego zapisu. W przypadku niepełnej wpłaty, zapis zostanie uznany za nieważny.  

Zapis w Transzy Instytucjonalnej musi być w pełni opłacony najpóźniej w ostatnim dniu składania 
zapisów w tej transzy do godziny 14.00. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej, zapis może zostać 
uznany za ważny, według decyzji Emitenta i Sprzedających, przy czym na liczbę akcji nie większą niż 
iloraz wpłaty przez Cenę Akcji Oferowanych, bez uwzględniania części ułamkowych. 
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Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w formie i walucie zgodnej z regulacjami 
i procedurami obowiązującymi w podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje Oferowane. Wpłata na 
Akcje Oferowane objęte zapisem zostaje zablokowana w chwili składania zapisu. Wpłaty na Akcje 
Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Wpłaty na Akcje Oferowane objęte zapisem mogą stanowić 
należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży na GPW. 

Zaksięgowanie Akcji Oferowanych na wskazanym przez Inwestorów rachunku papierów 
wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi nastąpi niezwłocznie po ich zarejestrowaniu w KDPW. 

Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych Emitent podejmie działania mające na celu niezwłoczne 
zarejestrowanie Praw do Akcji oraz Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych 
inwestorów, którym przydzielono Akcje Oferowane.  

Inwestor otrzyma informację o zapisaniu Praw do Akcji i Akcji Sprzedawanych na swoim rachunku 
przesłaną przez podmiot prowadzący ten rachunek w terminie przewidzianym w regulaminie tego 
podmiotu.  

Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o zmianie Statutu Emitenta w zakresie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E i dokonaniu wpisu odpowiedniej 
zmiany do KRS, a następnie po dostarczeniu przez Emitenta do KDPW dokumentów 
potwierdzających zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w KRS i zarejestrowania Akcji 
Serii E w depozycie papierów wartościowych, wygasną Prawa do Akcji, a na rachunkach inwestorów, 
którzy w tym dniu będą posiadali Prawa do Akcji, zostaną zapisane Akcje Serii E. 

Rejestracja Akcji Sprzedawanych w KDPW będzie mogła nastąpić, z uwagi na brzmienie art. 336 § 3 
KSH, po dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

31.10.  Podanie wyników Oferty Publicznej do publicznej wiadomości 

Wyniki Oferty Publicznej zostaną przekazane w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia Oferty 
Publicznej w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

31.11.  Prawa pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji 

Oferta Publiczna nie zakłada wykonania praw pierwokupu, zbywalności praw do subskrypcji ani 
postępowania z prawami do subskrypcji, które nie zostały wykonane. 

31.12.  Zasady dystrybucji i przydziału 

31.12.1.   Podmioty uprawnione do nabywania Akcji Oferowanych 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w Budowie 
Księgi Popytu są instytucje finansowe lub inne osoby prawne uprawnione, na podstawie właściwych 
przepisów prawa regulujących ich działalność, do działania na rynkach finansowych, w tym: domy 
maklerskie, banki, zagraniczne firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa emerytalne, jak również inne instytucje 
zbiorowego inwestowania lub podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń oraz inne osoby 
prawne, których jedynym przedmiotem działalności jest inwestowanie w papiery wartościowe zgodnie 
z definicją art. 2(1)(e)(ii) Dyrektywy Prospektowej. 

Inwestorami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych są inwestorzy, którzy otrzymają od Oferującego Zaproszenie określające liczbę Akcji 
Oferowanych, na którą powinien opiewać zapis, przy czym w pierwszej kolejności Akcje Oferowane 
zostaną przyznane Inwestorom Instytucjonalnym, którzy wzięli udział w Budowie Księgi Popytu, 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 31.12.4. Prospektu. 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i Nierezydenci, z wyjątkiem podmiotów 
będących Inwestorami Instytucjonalnymi zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie. 
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Akcje Oferowane oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci 
zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami miejsca 
zamieszkania/ siedziby. 

31.12.2.   Zamiary znaczących akcjonariuszy, członków organów zarządzających, nadzorczych 
lub administracyjnych Emitenta 

Na stan wiedzy Emitenta na Dzień Zatwierdzenia Prospektu znaczący akcjonariusze, członkowie 
organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta nie zamierzają uczestniczyć w Ofercie Publicznej, 
rozumianej jako objęcie lub zakup Akcji Oferowanych, z wyjątkiem pana Jakuba Marcinowskiego  
– Członka Rady Nadzorczej, który zamierza objąć nie więcej niż pięć procent papierów wartościowych 
będących przedmiotem oferty. 

31.12.3.   Podział na transze i możliwość zmiany wielkości transz (claw-back) 

Akcje Oferowane oferowane są w następujących transzach: 

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych, 

• Transza Inwestorów Indywidualnych. 

Ostateczne wielkości każdej z transz zostaną ustalone przez Emitenta w sposób uznaniowy 
w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników Budowy Księgi Popytu w dniu ustalenia Ceny 
Akcji Oferowanych i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej w dniu ogłoszenia Ceny Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje 
Oferowane w ramach Oferty Publicznej przed przekazaniem do publicznej wiadomości powyższej 
informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 
poprzez złożenie w jednym z POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy oświadczenia na piśmie, 
w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, 
stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Emitent nie ma obowiązku równoważenia popytu w żadnej z transz.  

Emitent przewiduje, że łączna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona 
Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowiła około 20% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
w ramach Oferty Publicznej przy założeniu, że Inwestorom Indywidualnym oferowane będą wyłącznie 
Akcje Nowej Emisji. 

Emitent zastrzega sobie możliwość dokonania, w porozumieniu z Oferującym, na zasadach opisanych 
w punkcie 31.12.4 Prospektu, przesunięć pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów 
na Akcje Oferowane w tych transzach, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku mogą zostać przesunięte 
jedynie Akcje Nowej Emisji niesubskrybowane przez inwestorów w danej transzy, pod warunkiem że 
w innej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższa ich podaż. 

31.12.4.   Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w terminie przewidzianym w harmonogramie Oferty 
Publicznej podanym w pkt 31.2. Prospektu, co jest równoznaczne z zamknięciem Oferty Publicznej. 

W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą Akcje Serii E, a następnie Akcje Sprzedawane. 
Emitent, w porozumieniu z Oferującym, może uznaniowo zdecydować, czy inwestorowi zostaną 
przyznane Akcje Serii E, czy Akcje Sprzedawane, czy zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje 
Sprzedawane przy założeniu, że Inwestorom Indywidualnym przydzielane będą wyłącznie Akcje 
Nowej Emisji. Inwestorowi, któremu zostały przydzielone Akcje Serii E, na rachunku papierów 
wartościowych zostaną zapisane Prawa do Akcji.  

Emitent nie ma obowiązku równoważenia poziomu popytu na Akcje Oferowane. 

W zakresie i terminie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja na temat wyników 
przydziału zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

Inwestorzy Indywidualni 

Emitent w porozumieniu z Oferującym, po uwzględnieniu ewentualnych przesunięć Akcji Nowej Emisji 
w poszczególnych transzach, przydzieli odpowiednio Akcje Serii E tym Inwestorom Indywidualnym, 
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którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Serii E. Jeżeli popyt na Akcje Nowej Emisji 
w Transzy Inwestorów Indywidualnych przewyższy ostatecznie określoną liczbę Akcji Nowej Emisji dla 
tej transzy, Akcje Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną przydzielone zgodnie 
z zasadą proporcjonalnej redukcji, bez uwzględniania części ułamkowych.  Akcje Nowej Emisji, które 
po dokonaniu ewentualnych redukcji pozostały po dokonaniu zaokrągleń i nie zostały przydzielone 
Inwestorom Indywidualnym, zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym, poczynając od 
zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Nowej Emisji. 

Przed przydziałem Akcji Nowej Emisji Akcje Nowej Emisji zaoferowane Inwestorom Indywidualnym 
w liczbie, w jakiej zostały objęte zapisami Inwestorów Indywidualnych, a które zostaną wycofane na 
zasadach określonych w Prospekcie, mogą zostać przesunięte do puli Akcji Oferowanych 
przydzielanej Inwestorom Instytucjonalnym. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestorom biorącym udział w Budowie Księgi Popytu, do 
których skierowano Zaproszenie, zostaną przydzielone Akcje Serii E lub Akcje Sprzedawane w liczbie 
zgodnej z liczbą Akcji Oferowanych podaną w Zaproszeniu wystosowanym przez Oferującego 
w imieniu Emitenta, pod warunkiem prawidłowego złożenia i pełnego opłacenia zapisu przez 
Inwestora Instytucjonalnego.  

Akcje Oferowane, w stosunku do których Inwestorzy Instytucjonalni uchylili się od skutków złożonych 
zapisów w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, nie złożyli zapisów w odpowiedzi na 
Zaproszenie lub nie opłacili w terminie złożonych zapisów, mogą zostać zaoferowane i przydzielone 
Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie Budowy Księgi Popytu, jak 
również tym, którzy nie wzięli udziału w procesie Budowy Księgi Popytu, pod warunkiem 
prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie skierowane przez 
Oferującego w uzgodnieniu z Emitentem. Akcje takie mogą również zostać przesunięte do puli Akcji 
Nowej Emisji przydzielanej Inwestorom Indywidualnym. 

Wybór Inwestorów Instytucjonalnych, do których skierowane zostanie Zaproszenie oraz decyzja, co 
do wstępnie przyznanej im liczby Akcji Oferowanych, nastąpią na zasadzie uznaniowości, 
z zastrzeżeniem, że Zaproszenie może być skierowane wyłącznie do tych Inwestorów, którzy 
zaoferują cenę równą lub wyższą od Ceny Akcji Oferowanych. Emitent zastrzega sobie prawo do 
skierowania Zaproszenia do inwestorów, którzy nie brali udziału w Budowie Księgi Popytu, na 
podstawie rekomendacji Oferującego, w sposób uznaniowy, przy czym w pierwszej kolejności Akcje 
Oferowane zostaną przyznane Inwestorom Instytucjonalnym, którzy wzięli udział w Budowie Księgi 
Popytu. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż liczba Akcji Oferowanych zaproponowana Inwestorowi 
Instytucjonalnemu w takim Zaproszeniu może być mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych wynikająca 
ze złożonej przez niego deklaracji nabycia Akcji Oferowanych. Udział Inwestora Instytucjonalnego 
w procesie Budowy Księgi Popytu nie stanowi zobowiązania Emitenta do skierowania do tego 
Inwestora Zaproszenia.  

Wyniki Budowy Księgi Popytu nie zostaną podane do publicznej wiadomości. 

Sposób traktowania inwestorów przy przydziale Akcji Oferowanych 

Emitent nie przewiduje możliwości preferencyjnego traktowania określonych rodzajów inwestorów lub 
określonych grup powiązanych przy przydziale Akcji Oferowanych poza zasadami określonymi 
powyżej. Ponadto sposób traktowania przy przydziale nie jest uzależniony również od tego, przez jaki 
podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu są dokonywane. 

Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału 

Oferta Publiczna nie zakłada możliwości nadprzydziału ani opcji dodatkowego przydziału. 

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału 

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału w Ofercie Publicznej nie występuje. 
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31.12.5.   Warunki i termin zamknięcia Oferty Publicznej 

Zarząd Emitenta nie określił żadnego warunku, od spełnienia którego byłoby uzależnione zamknięcie 
Oferty Publicznej. Zarząd przewiduje, że Oferta Publiczna zostanie zamknięta w dniu wskazanym 
w przewidywanym harmonogramie w pkt 31.2. niniejszego Rozdziału, z zastrzeżeniem zmiany tego 
terminu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 31.2. 

Emitent poinformuje o zamknięciu Oferty Publicznej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po 
dniu, w którym została zamknięta Oferta Publiczna. Informacja zostanie podana do wiadomości 
publicznej w zakresie i terminie wymaganymi przepisami prawa w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 

31.12.6.   Dopuszczalność składania wielokrotnych zapisów 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych każdy inwestor ma prawo do złożenia dowolnej liczby zapisów. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestor uprawniony do złożenia zapisu w tej transzy ma 
prawo do złożenia wielokrotnego zapisu, pod warunkiem że łącznie jego zapisy będą złożone na 
liczbę Akcji Oferowanych nie większą, niż wskazana w Zaproszeniu. Zapisy opiewające łącznie na 
większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana powyżej będą traktowane jako zapisy na maksymalną 
liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor Instytucjonalny.  

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora 
Instytucjonalnego zapisu na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w Zaproszeniu, temu 
Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor 
Instytucjonalny dokonał wpłaty lub mniejsza liczba Akcji Oferowanych, niż wynikająca z dokonanej 
wpłaty, lub też może zostać podjęta decyzja o nieprzydzieleniu takiemu inwestorowi Akcji 
Oferowanych w ogóle. 

31.12.7.   Zawiadomienie o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych oraz możliwość 
rozpoczęcia obrotu 

Inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane, otrzyma informację o zapisaniu Akcji Oferowanych 
na swoim rachunku papierów wartościowych rozesłaną przez dom maklerski prowadzący jego 
rachunek w terminie przewidzianym w regulaminie tego domu maklerskiego. 

Planowany termin rozpoczęcia notowań Praw do Akcji na GPW przewidywany jest przez Zarząd na 
II kwartał 2013 r., z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału 33., natomiast pierwsze notowanie Akcji Serii E, 
jak również Akcji Sprzedawanych nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Emitenta prawomocnego 
postanowienia sądu o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.  

31.13.  Cena 

31.13.1.   Metoda określenia i osoby odpowiedzialne za ustalenie Ceny Emisyjnej i Ceny 
Sprzedaży  

Na potrzeby Budowy Księgi Popytu ustalony zostanie przez Emitenta Przedział Cenowy. Górna 
granica Przedziału Cenowego będzie Ceną Maksymalną na potrzeby Oferty Publicznej, na podstawie 
której Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy. 

Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będą równe i jednakowe dla obydwu transz (łącznie zwane Ceną 
Akcji Oferowanych). Decyzja o Cenie Emisyjnej zostanie podjęta przez Zarząd Emitenta w formie 
uchwały. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji 
Oferującego, na podstawie: (i) wyników procesu Budowy Księgi Popytu, (ii) obecnej i oczekiwanej 
sytuacji na polskim i międzynarodowych rynkach kapitałowych, (iii) ocenie perspektyw wzrostu, 
czynników ryzyka oraz innych informacji związanych z działalnością Emitenta oraz (iv) informacji 
o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po 
zakończeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakończeniu 
Budowy Księgi Popytu. Cena Akcji Oferowanych będzie zawierać się w Przedziale Cenowym. 
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31.13.2.   Zasady podania do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży 

Informacje o Przedziale Cenowym oraz informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostaną podane 
zgodnie z przewidywanym harmonogramem zaprezentowanym w pkt 31.2. niniejszego Rozdziału. 
Informacja o ustalonym Przedziale Cenowym zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie 
art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, natomiast informacja o ostatecznie ustalonej Cenie Emisyjnej 
i Cenie Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3. 

31.13.3.   Koszty i podatki związane ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem 
dochodowym.  

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien 
jednak zwrócić uwagę, iż mogą wystąpić inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji 
Oferowanych, w tym w szczególności koszty założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, 
koszty bankowe związane z dokonaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany 
walut obcych na polskie złote, koszt ewentualnej opłaty skarbowej lub podatku od czynności 
cywilnoprawnych w przypadku składania zapisu przez pełnomocnika 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. 

31.14.  Termin związania zapisem na Akcje Oferowane 

Inwestor składający zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych związany jest zapisem na Akcje 
Nowej Emisji od daty złożenia ważnego zapisu do dnia dokonania przydziału Akcji Nowej Emisji, 
z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 51a oraz art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy 
o Ofercie Publicznej.  

Inwestor składający zapis w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych związany jest zapisem na Akcje 
Oferowane od daty złożenia ważnego zapisu do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, 
z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku odstąpienia lub odwołania oferty publicznej 
Akcji Nowej Emisji lub Oferty Publicznej w całości. 

31.15.  Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

Zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie wyrażenia opinii uzasadniającej powody pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru: 

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii E jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na 
rozwój jej działalności i realizację jej celów strategicznych, w tym planów inwestycyjnych. Ponadto 
emisja ta, realizowana w drodze oferty publicznej, jest związana z zamiarem ubiegania się 
o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W opinii Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego w ww. sposób stanowi w obecnej sytuacji 
Spółki optymalne źródło pozyskania kapitału. 

Niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w najbardziej efektywny sposób w drodze 
publicznej oferty akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Realizacja emisji Akcji Serii E w ww. trybie 
umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, w tym stabilnych i długoterminowych inwestorów 
instytucjonalnych, szybszą akumulację środków w Spółce i zwiększenie jej bazy kapitałowej, co 
przyczyni się również do wzmocnienia jej pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność 
konkurencyjną i kontrahentów, podniesienia wiarygodności, a także zwiększenia dynamiki jej rozwoju. 
Ponadto, efektem wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy będzie odpowiednia 
płynność i rozproszenie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Z uwagi na powyższe Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy 
w całości prawa poboru Akcji Serii E leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione. 
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Cena Emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
(a) poziomu zainteresowania ofertą publiczną akcji Spółki zgłoszonego przez Inwestorów 
Instytucjonalnych w ramach Budowy Księgi Popytu (book-building), (b) badania wrażliwości cenowej 
popytu, (c) perspektyw rozwoju i potrzeb kapitałowych Spółki, (d) czynników ryzyka i innych informacji 
przedstawionych w Prospekcie Emisyjnym Spółki, (e) prognozowanej i aktualnej sytuacji panującej na 
rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

31.16.  Informacja o cenach nabycia akcji Emitenta przez członków organów zarządzających, 
nadzorczych oraz administracyjnych Emitenta w ciągu ostatniego roku 

W dniu 28 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 4.672.500 PLN do kwoty 15.383.553,50 
PLN, to jest o kwotę 10.711.053,50 PLN, poprzez emisję 3.060.301 akcji serii C o wartości nominalnej 
3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających do 3.060.301 głosów 
stanowiących 69,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podwyższenie kapitału 
zostało zarejestrowane w dniu 4 października 2012 r. 

Nowe akcje zostały objęte przez pana Daniela Janusza w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
214.219 udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie oraz za 
wkład pieniężny w wysokości 0,52 PLN.  

W dniu 5 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 15.383.553,50 PLN do kwoty 
25.682.706,00 PLN, to jest o kwotę 10.299.152,50 PLN, poprzez emisję 2.942.615 akcji serii D 
o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających do 
2.942.615 głosów stanowiących 40,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 23 października 2012 r. 

Nowe akcje zostały objęte przez panią Magdalenę Łabudzką-Janusz w zamian za wkład niepieniężny 
w postaci 205.981 udziałów w kapitale zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie 
oraz za wkład pieniężny w wysokości 3,48 PLN. 

31.17.  Plasowanie i gwarantowanie Oferty Publicznej (subemisja) 

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 
85/87, 00-805 Warszawa, pełni funkcję Oferującego i na podstawie umowy z Emitentem 
i Sprzedającymi jest odpowiedzialny za plasowanie Oferty Publicznej bez wiążącego zobowiązania 
(tj. na zasadzie „dołożenia wszelkich starań”). 

Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu 
Emisyjnego przewiduje się korzystanie z usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Emitent oraz Sprzedający, przed dniem ustalenia Ceny Emisyjnej i Dniem Przydziału, zamierzają 
zawrzeć Umowę o Plasowanie Akcji Oferowanych z KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział 
w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa, w której Oferujący 
zobowiąże się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia nabycia Akcji Oferowanych. 
Umowa o Plasowanie Akcji Oferowanych będzie zawierała zwyczajowe w ofertach podobnych do 
Oferty oświadczenia i zapewnienia Emitenta oraz Sprzedających. Informacja o wynagrodzeniu 
Oferującego za plasowanie Akcji Oferowanych znajduje się w Rozdziale 34. Prospektu. 

Emitent ani Sprzedający nie zamierzają zawrzeć z Oferującym umowy o subemisję. 
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ROZDZIAŁ 32. WSKAZANIE WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ 

32.1.  Dane na temat Oferujących Akcje do Sprzedaży 

Wprowadzającymi Akcje Sprzedawane w ramach Oferty są: 

• Daniel Janusz – Prezes Zarządu Spółki oraz 

• Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.  

Powiązanie z Emitentem w ciągu ostatnich trzech lat 

Pan Daniel Janusz został powołany do składu Zarządu na podstawie aktu zawiązania i uchwalenia 
statutu spółki akcyjnej z dnia 15 stycznia 2007 r. Od tego czasu nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa 
Zarządu. Obecna kadencja pana Daniela Janusza upływa w dniu 27 czerwca 2015 r. 

Pan Daniel Janusz jest mężem pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz oraz bratem pana Macieja 
Janusza – członków Rady Nadzorczej. 

Pani Magdalena Łabudzka-Janusz została powołana w skład Rady Nadzorczej na podstawie aktu 
zawiązania i uchwalenia statutu spółki akcyjnej z dnia 15 stycznia 2007 r. Od tego czasu 
nieprzerwanie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 

Pani Magdalena Łabudzka-Janusz jest małżonką pana Daniela Janusza – Prezesa Zarządu – oraz 
bratową pana Macieja Janusza – Członka Rady Nadzorczej. 

Ponadto, poza informacjami przedstawionymi w Prospekcie w pkt 15, 20, 23 i 24 nie występowały inne 
powiązania pomiędzy Sprzedającymi a Emitentem w okresie ostatnich 3 lat. 

32.2.  Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających 

Na podstawie Prospektu Sprzedający oferują do sprzedaży do 400.000 akcji zwykłych imiennych 
o wartości nominalnej 3,50 PLN każda, w tym: 

• do 200.000 akcji zwykłych imiennych serii C (które po dematerializacji będą akcjami na 
okaziciela), będących własnością pana Daniela Janusza; 

• do 200.000 akcji zwykłych imiennych serii D (które po dematerializacji będą akcjami na 
okaziciela), będących własnością pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz. 

32.3.  Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

Przewiduje się, że nie później niż do dnia ustalenia Ceny Emisyjnej, jednakże przed Dniem Przydziału, 
zostaną zawarte z Emitentem, Sprzedającym i panem Piotrem Wielesikiem umowy zakazu sprzedaży 
akcji typu „lock-up”. Zgodnie z ww. umowami, z zastrzeżeniem oferowania Akcji Oferowanych 
w Ofercie Publicznej, Emitent, Sprzedający i pan Piotr Wielesik w terminie 12 miesięcy od Daty 
Przydziału, nie będą mogli, bez wcześniejszej pisemnej zgody Oferującego, dokonywać czynności 
związanych lub mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Spółki (w tym publicznie ogłaszać 
zamiaru takiego obniżenia), emisje, oferowanie, sprzedaż, obciążanie czy inne rozporządzanie; nie 
będą również publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży lub zbycia lub zamiaru podjęcia takich 
działań, lub podejmować działań mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem Akcji lub 
papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub umożliwiających ich uzyskanie 
w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających 
nabycie Akcji ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest 
ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych 
stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi 
i opcjami. Ponadto Emitent i ww. osoby będą zobowiązane do niezawierania w tym samym okresie, 
bez pisemnej zgody Oferującego, żadnej innej transakcji, która mogłaby skutkować emisją, ofertą, 
sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki, podobnych do papierów wartościowych 
oferowanych w Ofercie. 

Informacja o zawarciu ww. umów zakazu sprzedaży akcji zostanie przekazana do wiadomości 
publicznej w formie Aneksu. 
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ROZDZIAŁ 33. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU 
Emitent będzie ubiegał się i złoży wniosek o dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Akcji Serii E, 
jak również o wprowadzenie Akcji Istniejących oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku 
regulowanym GPW w systemie notowań ciągłych niezwłocznie po zamknięciu Oferty Publicznej. 
Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW. 
W przypadku gdy po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent nie będzie 
spełniał warunków wymaganych do dopuszczenia papierów wartościowych do notowań giełdowych na 
rynku regulowanym, wówczas przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych Emitent poda tę 
informację do publicznej wiadomości w formie Aneksu. 

Jeśli warunki dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW nie zostaną spełnione, 
Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku równoległym 
GPW (patrz „Ryzyko niespełnienia warunków dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym” oraz „Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym” 
w Rozdziale 2. Prospektu). Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do 
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

Emitent będzie ubiegał się i złoży wniosek o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu giełdowego po 
wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o zmianie Statutu Emitenta w zakresie podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do 
KRS. 

W przypadku odwołania Oferty Sprzedaży Akcji Sprzedawanych, Emitent złoży wniosek 
o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu giełdowego po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia 
o zmianie Statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E 
oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. 

Na Datę Prospektu Emitent nie spełnia wymogów dotyczących dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym, braku ograniczenia zbywalności Akcji Serii C oraz Akcji Serii D (w związku z faktem, że 
ww. akcje zostały wyemitowane w zamian za aport, nie mogą one być zbywane do dnia zatwierdzenia 
przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, 
w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie to przestanie obowiązywać 
w razie ich dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) oraz 
zapewnienia odpowiedniego poziomu rozproszenia akcjonariatu, przewidzianych zarówno 
Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, jak i Regulaminem GPW. 

W celu spełnienia wskazanych powyżej warunków Spółka zamierza złożyć możliwie najszybciej po 
dacie przydziału Akcji Oferowanych wniosek o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 
Ograniczenie zbywalności Akcji Serii C oraz Akcji Serii D ustanie w związku ze złożeniem przez 
Spółkę wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacją zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W opinii Emitenta wymóg zapewnienia 
odpowiedniego poziomu rozproszenia wymagany do dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku 
podstawowym GPW zostanie spełniony w przypadku sprzedaży przez Sprzedających przynajmniej 
184.479 Akcji Sprzedawanych przy jednoczesnym dojściu do skutku oferty publicznej Akcji Nowej 
Emisji w całości (przy założeniu, że żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w ramach Oferty 
Publicznej, nie będzie posiadać Akcji w ilości zapewniającej prawo do więcej niż 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu). Wskazany powyżej wymóg będzie spełniony w celu dopuszczenia 
Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w przypadku odwołania przez Sprzedających Oferty 
Publicznej Akcji Sprzedawanych lub odstąpienia od przeprowadzenia ich subskrypcji przy 
jednoczesnym dojściu do skutku oferty publicznej Akcji Nowej Emisji w liczbie co najmniej 1.294.927 
(przy założeniu, że żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w ramach Oferty Publicznej, nie będzie 
posiadać Akcji w ilości zapewniającej prawo do więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu). 

Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej, intencją Zarządu Emitenta 
jest wprowadzenie Akcji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu na GPW w II kwartale 2013 r. 
Należy jednak liczyć się z okolicznością, iż w związku ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 
12 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu 
giełdowego niektórych instrumentów finansowych, obrót na GPW nabytymi Akcjami Serii E oraz 
Akcjami Sprzedawanymi może być możliwy dopiero po zarejestrowaniu w KRS podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. 
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Zgodnie z wiedzą Emitenta żadne akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na jakimkolwiek rynku 
regulowanym. 

Żaden z podmiotów nie posiada zobowiązania do działania jako pośrednik w obrocie na rynku 
wtórnym, zapewniając płynność akcji Emitenta za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży 
(bid i offer). 

W ramach Oferty Publicznej nie zostanie udzielona opcja nadprzydziału, a Emitent nie zamierza 
podejmować żadnych działań mających na celu stabilizację kursu notowań akcji Emitenta ani zlecać 
podjęcia takich działań innym osobom. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie 
Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym. 
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ROZDZIAŁ 34. KOSZTY EMISJI 
Emitent spodziewa się, że uzyskane środki netto z tytułu emisji Akcji Serii E w ramach Oferty 
Publicznej wyniosą około 18 mln PLN, a wpływy brutto równe będą kwocie netto powiększonej 
o koszty związane z oferowaniem Akcji Serii E w ramach Oferty Publicznej w kwocie około 1,4 mln 
PLN. Koszty związane z oferowaniem Akcji Sprzedawanych pokryte zostaną przez Sprzedających. 

Koszty i wydatki związane z oferowaniem Akcji Oferowanych obejmują między innymi: koszty 
doradztwa prawnego, finansowego, koszty administracyjne i inne związane z emisją Akcji Nowej 
Emisji, opłaty rejestracyjne w odniesieniu do emisji Akcji Serii E, koszty związane z publikacją prawnie 
wymaganych zawiadomień, niniejszego Prospektu, dokumentu sporządzonego w związku z Ofertą 
Publiczną oraz innych dokumentów o charakterze marketingowym, a także wynagrodzenie doradców. 

W zamian za świadczenie usług związanych z plasowaniem oferty Emitent i Sprzedający zobowiązali 
się do zapłacenia Oferującemu wynagrodzenia prowizyjnego. Wartość tego wynagrodzenia 
szacowana jest na 0,6 mln PLN, płatne przez Emitenta i Sprzedających w proporcji wynikającej 
z udziału Akcji Sprzedawanych i Akcji Nowej Emisji w wartości Akcji Oferowanych przydzielonych 
w ramach Oferty Publicznej.  

Dodatkowo Emitent i Sprzedający zobowiązali się do pokrycia udokumentowanych kosztów oraz 
wydatków poniesionych przez Oferującego w związku z przygotowaniem Oferty Publicznej. 
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ROZDZIAŁ 35. POZOSTAŁE INFORMACJE 

35.1.  Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę: 

Oferujący  

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 
85/87, 00-805 Warszawa pełni funkcję Oferującego w Ofercie. Wynagrodzenie Oferującego ma 
prowizyjny charakter i uzależnione jest od powodzenia Oferty Publicznej.  

Doradca Prawny 

Doradca Prawny – Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie. Doradca 
Prawny świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego przy procesie zatwierdzenia 
Prospektu, dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z powodzeniem Oferty. 

Wprowadzający 

Informacja o Wprowadzających znajduje się w pkt 32.1 Prospektu. 

 

Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w Ofertę, 
z wyjątkiem Wprowadzających, nie posiadają papierów wartościowych Emitenta. 

Pomiędzy działaniami ww. osób i Emitenta nie występuje konflikt interesów związany z realizacją 
Oferty. 
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ROZDZIAŁ 36. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

36.1.  Emitent 

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie, będąc odpowiedzialną za informacje zawarte w Prospekcie, 
zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, niniejszym 
oświadcza, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

   

 

 

Daniel Janusz  Mieczysław Mietelski 
 

Piotr Wielesik 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu  Członek Zarządu 
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36.2.  Wprowadzający 

Oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki 
stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Wprowadzający są odpowiedzialni, są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływać na ich znaczenie. Odpowiedzialność Wprowadzających jako podmiotów 
odpowiedzialnych za sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie jest 
ograniczona do informacji o Wprowadzających oraz dokonywanej przez nich publicznej sprzedaży 
Akcji Sprzedawanych znajdujących się w następujących rozdziałach i punktach Prospektu: Rozdział 1. 
„Podsumowanie” w zakresie pkt B.6, C.1, E.1, E.3, E.4, E.5, E.6 (w odniesieniu do wszystkich ww. 
punktów w części dotyczącej Wprowadzających), czynnik ryzyka związany z zawieszeniem, 
odwołaniem lub niedojściem Oferty Publicznej do skutku, Rozdział 4. „Rozwodnienie” (w części 
dotyczącej Wprowadzających), Rozdział 20. „Osoby zarządzające i nadzorujące” w pkt 20.1.1 
„Zarząd” (w części dotyczącej Wprowadzających), pkt 20.1.2. „Rada Nadzorcza” (w części dotyczącej 
Wprowadzających), Rozdział 21. „Wynagrodzenie i inne świadczenia” (w części dotyczącej 
Wprowadzających), Rozdział 22. „Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego” 
(w części dotyczącej Wprowadzających), Rozdział 23. „Znaczni Akcjonariusze” (w części dotyczącej 
Wprowadzających) oraz Rozdział 31. „Informacje o Warunkach Oferty” (w części dotyczącej 
Wprowadzających). 

 

 

   

Daniel Janusz  Magdalena Łabudzka-Janusz 
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36.3.  Oferujący: KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 

Działając w imieniu Oferującego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd KBC 
Securities N.V. z siedzibą w Brukseli, ul. Havenlaan 12, 1080 Bruksela, Belgia, niniejszym 
oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Oferujący jest 
odpowiedzialny, tj. Rozdział 31. „Informacje o warunkach oferty” i Rozdział 33. „Dopuszczenie 
papierów wartościowych do obrotu”, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie 
pominięto w nich niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie. 

 

 

 

   

Adam Bruliński  Marzena Gąsiorek-Nagórka 

Dyrektor Wykonawczy  Dyrektor Corporate Finance 
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36.4.  Doradca Prawny 

Działając w imieniu Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie, 
oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 
taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie 
Prawni, tj. w następujących rozdziałach Prospektu: „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego” 
i „Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi”, są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

   

 

 

  Ludomir Biedecki 
 

 

  Radca prawny, Partner   
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ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW 
ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓW I STRAT  

37.1.  Historyczne informacje finansowe 

37.1.1.     Opinie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowych sprawozdań 
finansowych Emitenta za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 
2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. oraz z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. 

37.1.1.1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowych sprawozdań 
finansowych Emitenta za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 
2010 r. oraz 31 grudnia 2011 r.  

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
Dla Zarządu Feerum Spółka Akcyjna 

Przeprowadziliśmy badanie zamieszczonego w Prospekcie w Rozdziale 37. sprawozdania finansowego 
Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie, ul. Okrzei 6 obejmującego bilans sporządzony na dzień 
31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku, rachunki zysków i strat, 
zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych sporządzone za 
lata obrotowe kończące się w tych dniach, a także dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Niniejsze sprawozdania finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia w Prospekcie, zgodnie 
z załącznikiem I, punkt 20.1 do 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem 
Prospektowym UE”). 

Za sporządzenie zgodnych z obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych odpowiedzialny 
jest Zarząd Spółki. Zarząd jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdania finansowe spełniały 
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości).  

Naszym zadaniem było wyrażenie, dla potrzeb Prospektu, opinii na podstawie badania, czy jest ono 
zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia rzetelnie i jasno 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego 
Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.  

Badanie załączonych sprawozdań finansowych przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

– rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, 

– Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że 
zbadane sprawozdania finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. Badanie polegało na 
sprawdzeniu – w dużym stopniu w sposób wyrywkowy – dokumentów i zapisów księgowych 
potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanych sprawozdaniach finansowych. Badanie 
obejmowało też ocenę zastosowanych przez Zarząd Spółki zasad (polityki) rachunkowości, 
znaczących szacunków przeprowadzonych przez Zarząd Spółki, jak również ocenę ogólnej 
prezentacji sprawozdań finansowych. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło 
wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniach finansowych. 

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

– przedstawia, dla celów Prospektu, rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2010 roku oraz 
31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniki finansowe za lata obrotowe kończące się w tych datach, 
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– sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi 
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach  
– stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

– są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
Statutu Spółki. 

Sprawozdania finansowe za lata obrotowe zakończone  31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2010 roku 
oraz 31 grudnia 2009 roku zostały przekształcone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W informacji 
dodatkowej Zarząd Spółki przedstawił uzgodnienie kapitału własnego wykazywanego zgodnie 
z wcześniej stosowanymi w Polsce zasadami rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym 
zgodnie z MSSF na dzień przejścia na MSSF oraz uzgodnienie kapitału własnego na dzień 
zakończenia ostatniego okresu i dochodów całkowitych ogółem za ten okres prezentowanych 
w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, sporządzonym zgodnie z wcześniej stosowanymi 
w Polsce zasadami rachunkowości. 

Dla potrzeb punktu 1.2 załącznika I oraz punktu 1.2 załącznika III do Rozporządzenia Prospektowego 
UE przyjmujemy odpowiedzialność za niniejszą, będącą częścią Prospektu, opinię oraz stwierdzamy, 
iż dołożyliśmy należytej staranności, by zapewnić, że informacje zawarte w tej opinii są, według naszej 
najlepszej wiedzy, prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, 
co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Niniejsze oświadczenie zostało zamieszczone w Prospekcie 
zgodnie z wymogami punktu 1.2 załącznika I oraz punktu 1.2 załącznika III do Rozporządzenia 
Prospektowego UE. 

 

Monika Skórka 

Biegły Rewident nr 11488 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3654 

Poznań, dnia 17 sierpnia 2012 roku 
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37.1.1.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania 
finansowego Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.  

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
Dla Akcjonariuszy Feerum S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Feerum S.A. z siedzibą 
w Chojnowie, ul. Okrzei 6, na które składają się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, 
rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale 
własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 
2012  roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd oraz Członkowie Rady 
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  
z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku  
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) 
(Ustawa o rachunkowości).  

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii na 
podstawie badania, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.  

Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

– rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, 

– krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że 
zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie polegało na 
sprawdzeniu – w dużym stopniu w sposób wyrywkowy – dokumentów i zapisów księgowych 
potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Badanie 
obejmowało też ocenę zastosowanych przez Zarząd Spółki zasad (polityki) rachunkowości, 
znaczących szacunków przeprowadzonych przez Zarząd Spółki, jak również ocenę ogólnej 
prezentacji sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło 
wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. 

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

– przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 

– sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  
i postanowieniami Statutu Spółki. 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, 
zwracamy uwagę na poniższą kwestię: 

a) Załączone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku jest pierwszym 
pełnym sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez Spółkę zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
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(MSSF). We wprowadzeniu Zarząd Spółki przedstawił uzgodnienie kapitału własnego wykazywanego 
zgodnie z wcześniej stosowanymi w Polsce zasadami rachunkowości z kapitałem własnym 
wykazywanym zgodnie z MSSF na dzień przejścia na MSSF oraz uzgodnienie kapitału własnego 
na dzień zakończenia ostatniego okresu i dochodów całkowitych ogółem za ten okres 
prezentowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, sporządzonym zgodnie 
z wcześniej stosowanymi w Polsce zasadami rachunkowości. 

 

Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Naszym zdaniem sprawozdanie to uwzględnia 
postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności 
kwoty i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania finansowego są z nim zgodne.  

 

 

Monika Skórka 

Biegły Rewident nr 11488 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 

Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 

Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania  
sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 3654 

 

Poznań, dnia 12 lutego 2013 roku 
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37.1.1.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.  

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
Dla Akcjonariuszy Feerum S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Feerum S.A. (Spółka Dominująca) z siedzibą 
w Chojnowie, ul. Okrzei 6, na które składają się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 
31 grudnia 2012 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie 
z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany 
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 
informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki 
Dominującej. Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej są zobowiązani do 
zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy 
Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) 
(Ustawa o rachunkowości).  

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
i wyrażenie opinii na podstawie badania, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. 

Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 
postanowień: 

– rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, 

– krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że 
zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie 
polegało na sprawdzeniu – w dużym stopniu w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów 
potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. Badanie obejmowało też ocenę zastosowanych przez jednostki powiązane zasad 
(polityki) rachunkowości, znaczących szacunków przeprowadzonych przez Zarząd Spółki 
Dominującej, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło wystarczających podstaw do wyrażenia 
opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych 
aspektach: 

– przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 

– sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

– jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.  
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Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki Dominującej sprawozdaniem z działalności 
Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Naszym zdaniem 
sprawozdanie to uwzględnia postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. Zawarte w tym 
sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.  

 
 
Monika Skórka 

Biegły Rewident nr 11488 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 

Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania  
sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 3654 

 

Poznań, dnia 12 lutego 2013 roku 
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37.1.2.  Historyczne informacje finansowe za lata 2009-2012  

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku 
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Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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BILANS 

AKTYWA Noty 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Aktywa trwałe       
Wartość firmy   

Wartości niematerialne 2 29 42 34

Rzeczowe aktywa trwałe 3 32 778 34 448 35 313

Nieruchomości inwestycyjne   

Inwestycje w jednostkach zależnych   

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych   

Należności i pożyczki   

Pochodne instrumenty finansowe   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5 3 3 3

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 7  26

Aktywa trwałe  32 818 34 493 35 376

Aktywa obrotowe 
  

Zapasy 7 11 734 9 406 5 630

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 14 504  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 4 202 7 237 4 397

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  276 166 5

Pożyczki   

Pochodne instrumenty finansowe   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 80 570 96

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 337 3 436 1 258

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   

Aktywa obrotowe  17 132 20 815 11 386

Aktywa razem  49 950 55 308 46 762
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Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2009 – 31.12.2011 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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BILANS (CD.) 

PASYWA Noty 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Kapitał własny       
Kapitał podstawowy 10 4 673 4 673 4 673

Akcje własne (-)   

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   

Pozostałe kapitały  25 443 20 332 12 653

Zyski zatrzymane:  1 241 3 264 6 894

- zysk (strata) z lat ubiegłych  (1 848) (785) 688

- zysk (strata) netto   3 089 4 049 6 205

Kapitał własny  31 357 28 268 24 219

Zobowiązania 

 

 

Zobowiązania długoterminowe   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5 11 667 13 200 14 800

Leasing finansowy 4 51  

Pochodne instrumenty finansowe   

Pozostałe zobowiązania 12 125 88

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 382 383 480

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 11 73  

Pozostałe rezerwy długoterminowe   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 1 111 1 275 92

Zobowiązania długoterminowe  13 283 14 983 15 459

   

Zobowiązania krótkoterminowe   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  
zobowiązania 

12 2 655 9 301 4 980

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5 1 660 1 600 1 485

Leasing finansowy 4 26  

Pochodne instrumenty finansowe   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 11 776 767 604

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 193 389 14

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi  
do sprzedaży 

  

Zobowiązania krótkoterminowe  5 309 12 057 7 083

Zobowiązania razem  18 593 27 040 22 543

Pasywa razem  49 950 55 308 46 762
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01 
do 31.12.2009

Działalność kontynuowana       
Przychody ze sprzedaży 1 51 219 34 931 27 568

Przychody ze sprzedaży produktów  50 543 34 713 27 562

Przychody ze sprzedaży usług    

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  676 218 6

Koszt własny sprzedaży  44 689 27 969 17 048

Koszt sprzedanych produktów  44 058 27 806 17 042

Koszt sprzedanych usług   

Koszt sprzedanych towarów i materiałów  630 163 6

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  6 530 6 962 10 519

Koszty sprzedaży   

Koszty ogólnego zarządu  2 438 1 796 2 304

Pozostałe przychody operacyjne 15 387 1 220 232

Pozostałe koszty operacyjne 15 413 821 604

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  4 067 5 566 7 843

Przychody finansowe 16 23 27 102

Koszty finansowe 16 1 009 1 059 212

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  3 081 4 534 7 733

Podatek dochodowy 17 (8) 485 1 528

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  3 089 4 049 6 205

Działalność zaniechana   

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   

Zysk (strata) netto  3 089 4 049 6 205

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01 
do 31.12.2009

z działalności kontynuowanej 18  

– podstawowy  2,31 3,03  4,65 

– rozwodniony  2,31 3,03  4,65 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01 
do 31.12.2009

Zysk (strata) netto  3 089 4 049  6 205 

Inne całkowite dochody     

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych   

     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

– dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach  
   całkowitych 

  

– kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

     

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków  
pieniężnych: 

   

– dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
   całkowitych 

  

– kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

– kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji  
   zabezpieczanych 

  

     

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających  
za granicą 

  

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego  
– sprzedaż jednostek zagranicznych 

  

     

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

  

     

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu   

Całkowite dochody  3 089 4 049 6 205
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  Kapitał własny  

 
Noty Kapitał 

podstawowy Akcje własne (-)
Kapitał ze sprzedaży 

akcji powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2011 roku  4 673 20 839 5 112 30 623 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  (2 625) (121) (2 746) 
Korekta błędu podstawowego  2 117 (1 727) 390 

Saldo po zmianach  4 673 20 332 3 264 28 268 
Emisja akcji   
Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

  

Wycena opcji (program płatności akcjami)   
Dywidendy   
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał  5 112 (5 112)  

Razem transakcje z właścicielami  5 112 (5 112)  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku  3 089 3 089 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2011 roku 

  

Razem całkowite dochody  3 089 3 089 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

  

Saldo na dzień 31.12.2011 roku  4 673 25 443 1 241 31 357 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

  Kapitał własny  

 
Noty Kapitał 

podstawowy Akcje własne (-)
Kapitał ze sprzedaży 

akcji powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku  4 673 13 160 7 679 25 511 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  2 117 (139) 1 978 
Korekta błędu podstawowego  (2 625) (646) (3 271) 

Saldo po zmianach  4 673 12 653 6 894 24 219 
Emisja akcji   
Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

  

Wycena opcji (program płatności akcjami)   
Dywidendy   
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał  7 679 (7 679)  

Razem transakcje z właścicielami  7 679 (7 679)  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku  4 049 4 049 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2010 roku 

  

Razem całkowite dochody  4 049 4 049 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

  

Saldo na dzień 31.12.2010 roku  4 673 20 332 3 264 28 268 
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  Kapitał własny 

 
Noty Kapitał 

podstawowy 

Należne wpłaty  
na kapitał 

podstawowy (-) 

Kapitał ze sprzedaży  
akcji powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2009 roku  4 673 (475) 6 958 6 789 17 944 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości   2 117 (87) 2 030 
Korekta błędu podstawowego   (2 736) 775 (1 961) 

Saldo po zmianach  4 673 (475) 6 339 7 477 18 013 
Emisja akcji    
Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

   

Wycena opcji (program płatności akcjami)    
Dywidendy    
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał   6 789 (6 789)  

Razem transakcje z właścicielami   6 789 (6 789)  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku   6 205 6 205 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2009 roku 

   

Razem całkowite dochody   6 205 6 205 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

   

Saldo na dzień 31.12.2009 roku  4 673  12 653 6 894 24 220 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01 
do 31.12.2009

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  3 081 4 534 7 733

Korekty 19 3 407 3 002 330

Zmiany w kapitale obrotowym 19 (6 356) (1 007) 4 050

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych   

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej   

Zapłacony podatek dochodowy  (110) (722) (1 708)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  21 5 808 10 405

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych  (32) (39) (36)

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (686) (1 118) (20 674)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  59 23 8

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych   

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych   

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   

Pożyczki udzielone   

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych   

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych   

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych   

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (659) (1 135) (20 703)

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

    

Wpływy netto z tytułu emisji akcji   

Nabycie akcji własnych   

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

Wykup dłużnych papierów wartościowych   

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   11 199

Spłaty kredytów i pożyczek  (1 532) (1 485) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (28)  

Odsetki zapłacone  (901) (1 010) (31)

Dywidendy wypłacone   

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (2 461) (2 494) 11 169

Zmiana netto stanu środków pieniężnych  
i ich ekwiwalentów 

 (3 100) 2 179 871

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  3 436 1 258 386

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  337 3 436 1 258
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Informacje ogólne 

a) Informacje o Spółce 

Spółka FEERUM Spółka Akcyjna [dalej zwana „Spółką”] została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 15.01.2007 r. 
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta 
Wrocławia-Fabrycznej – IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280189. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 020517408.  Akcje Spółki nie są notowane. 

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Okrzei 6 w Chojnowie 59-225. Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym 
miejscem prowadzenia działalności. 

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, tj. 17 sierpnia 2012, 
wchodzili:  

 Daniel Wojciech Janusz – Prezes Zarządu, 

 Mieczysław Leon Mietelski – Członek Zarządu, 

 Piotr Paweł Wielesik – Członek Zarządu. 

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 17 sierpnia 2012 roku skład Zarządu Spółki zmienił się w następujący 
sposób: 

• Pan Jacek Jan Wardzyk został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu dnia 27 czerwca 2012 roku, 

• Pan Robert Wojciech Wiśniewski został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu dnia 27 czerwca 2012 
roku, 

• Pan Piotr Paweł Wielesik został powołany na stanowisko Członka Zarządu dnia 27 czerwca 2012 roku. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 17 sierpnia 2012 roku wchodzili:  

 Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

 Małgorzata Adamowicz – Członek Rady Nadzorczej, 

 Maciej Łabudzki – Członek Rady Nadzorczej. 

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 17 sierpnia 2012 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.  

c) Charakter działalności Spółki 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki  jest:  

 Produkcja wyrobów z blachy dla przemysłu rolnego i spożywczego 

 Silosy i  suszarnie zbożowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki kubełkowe 

 Urządzenia odpylające oraz sterownicze. 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Spółkę został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej segmentów 
operacyjnych.  

d) Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2011 (wraz z danymi 
porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 17 sierpnia 2012 roku (patrz nota 26).  

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi na dzień 
31 grudnia 2011 roku.  

Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, 
a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do 
publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Spółkę od 2011 roku 

Nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2011 roku: 

 MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lutego 2010 lub później. Standard wprowadza zmianę w podejściu do klasyfikacji 
instrumentów rozliczanych we własnych instrumentach kapitałowych denominowanych w walutach 
obcych. 

 MSR 24 (zmiana) „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” – data wejścia w życie: 
okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2011 lub później. Zmiany w standardzie zawierają 
zwolnienia z ujawnień informacji dotyczących jednostek kontrolowanych przez państwo oraz 
wprowadzają nową definicję podmiotów powiązanych, dzięki czemu usunięto niektóre niespójności. 

 MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2010 lub później. Zmiana wprowadza dodatkowe zwolnienia dla jednostek 
sporządzających sprawozdanie wg MSSF po raz pierwszy w zakresie ujawnień dotyczących 
instrumentów finansowych dla okresów porównywalnych.  

 Zmiany wynikające z projektu corocznych poprawek „Annual improvements Project 2010”: MSSF 1, 3, 7, 
MSR 1, 21, 28, 31, 34, KIMSF 13 – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 
2011 lub później (MSSF 3, MSR 21, 28, 31 – 1 lipca 2010 roku).  

 KIMSF 14 (zmiana) „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne 
wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2011 lub później. Zmiana interpretacji wprowadza modyfikację zasad 
w zakresie ujmowania składek wpłaconych przed terminem.  

 KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań instrumentami kapitałowymi” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2010 lub później. Interpretacja reguluje postępowanie w przypadkach, gdy 
zobowiązanie jest rozliczane nie przez spłatę, lecz przez emisję własnych instrumentów kapitałowych 
jednostki. Spółka, która wyemitowała instrumenty kapitałowe w celu uregulowania zobowiązania, 
powinna ująć nowe udziały lub akcje w wartości godziwej tych akcji. Różnicę między wartością 
udziałów/akcji a wartością bilansową zobowiązania należy ująć w wyniku finansowym. 

Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez IASB, lecz nie zatwierdzone przez Unię 
Europejską, wykazywane są poniżej w punkcie dotyczącym standardów i interpretacji, które nie weszły w życie. 

Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku, pozostają bez 
wpływu na sprawozdanie finansowe.  

Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w życie 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania 
standardu lub interpretacji. 

Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie na dzień 31 grudnia 2011 roku, i ich wpływ na 
sprawozdanie Spółki  

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub znowelizowane 
standardy i interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2011 roku: 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2015 lub później (standard niezaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard ma docelowo zastąpić obecny MSR 39. Opublikowana dotychczas część MSSF 9 
zawiera regulacje dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, klasyfikacji i wyceny 
zobowiązań finansowych oraz usuwania z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych. Zmiana ta nie ma 
wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

 MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmiana 
wprowadza dodatkowe ujawnienia dotyczące transferu aktywów finansowych, zarówno tych, które 
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skutkują usunięciem z bilansu, jak i tych, które powodują powstanie odpowiadającego im zobowiązania. 
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później (zmiana niezaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Dotychczas MSSF 1 uzależniał możliwość skorzystania z niektórych zwolnień i wyłączeń od faktu, czy 
transakcja nastąpiła przed czy po 1 stycznia 2004 roku. Zmiana MSSF 1 dotyczy zastąpienia tej daty 
dniem przejścia na MSSF. Ponadto wprowadzono zmiany zasad postępowania w przypadku, gdy 
jednostka działała w okresie ostrej hiperinflacji, kiedy nie były osiągalne wskaźniki cen oraz nie istniała 
stabilna waluta obca. Zmiany nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2012 lub później (zmiana niezaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmieniony standard 
reguluje, w jaki sposób kalkulować podatek odroczony w przypadkach, gdy prawo podatkowe odmiennie 
traktuje odzyskanie wartości nieruchomości inwestycyjnej poprzez jej wykorzystanie (czynsze) i zbycie, 
a jednostka nie ma planów co do jej zbycia. Zmiana MSR 12 powoduje wycofanie interpretacji SKI 12, 
ponieważ jej regulacje zostały włączone do standardu. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (standard niezaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard zastępuje większą część MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe”. MSSF 10 wprowadza nową definicję kontroli, jednak zasady i procedury konsolidacji nie 
ulegają zmianie. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

 MSSF 11 „Wspólne umowy” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 
lub później (standard niezaakceptowany przez Komisję Europejską). MSSF 11 zastępuje MSR 31 
„Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. W nowym standardzie podejście księgowe do wspólnej 
umowy wynika z jej treści ekonomicznej, tj. praw i obowiązków stron. Ponadto MSSF 11 usuwa 
możliwość rozliczania inwestycji we wspólne przedsięwzięcia za pomocą konsolidacji proporcjonalnej. 
Z chwilą wejścia w życie nowego MSSF 11 jedynym dozwolonym podejściem będzie rozliczanie 
inwestycji metodą praw własności w sposób aktualnie stosowany dla jednostek stowarzyszonych. 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 MSSF 12 „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” – data wejścia w życie: okresy 
roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (standard niezaakceptowany przez Komisję 
Europejską). Nowy MSSF 12 określa wymogi dotyczące ujawniania informacji o konsolidowanych 
i niekonsolidowanych jednostkach, w których podmiot sporządzający sprawozdanie posiada znaczące 
zaangażowanie. Pozwoli to inwestorom na ocenę ryzyka, na które narażony jest podmiot tworzący 
jednostki specjalnego przeznaczenia i inne podobne struktury. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 (zmiana) „Inwestycje 
w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiany niezaakceptowane przez Komisję Europejską). 
Zmiany MSR 27 i 28 są konsekwencją wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. MSR 27 będzie 
dotyczył wyłącznie jednostkowych sprawozdań finansowych, natomiast MSR 28 obejmie swym 
zakresem inwestycje we wspólne przedsięwzięcia. 

 MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (standard niezaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy standard 
ujednolica pojęcie wartości godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki 
i zasady, które do tej pory były rozproszone w różnych standardach. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (zmiana niezaakceptowana przez Komisję Europejską). Dokument 
wprowadza kilka zmian, z czego najważniejsze dotyczą programów określonych świadczeń: likwidacja 
metody „korytarzowej” oraz prezentacja skutków ponownej wyceny w pozostałych dochodach 
całkowitych. Zmiana nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2012 lub później (zmiana niezaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmieniono wymóg prezentacji innych dochodów całkowitych. Według poprawionego MSR 1 elementy 
innych dochodów całkowitych należy grupować w dwa zbiory: 

o elementy, które w późniejszym terminie zostaną przeklasyfikowane do wyniku finansowego (np. 
skutki wyceny instrumentów zabezpieczających), oraz  
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o elementy, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena środków trwałych do 
wartości godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach zatrzymanych z pominięciem wyniku). 

Zmiana MSR 1 może wpłynąć na zakres ujawnień prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Zmiana 
pozostaje bez wpływu na ujmowanie i wycenę innych dochodów całkowitych. 

 KIMSF 20 „Koszty odkrywania warstw w kopalniach odkrywkowych” – data wejścia w życie: okresy 
roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (interpretacja niezaakceptowana przez Komisję 
Europejską). Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej opublikował 
interpretację, która dotyczy podejścia księgowego do kosztów ponoszonych w kopalniach odkrywkowych 
w celu uzyskania dostępu do coraz głębszych pokładów rudy. Zgodnie z interpretacją koszty te należy 
aktywować w podziale na zapas (w części przypadającej na wydobytą przy okazji rudę) i aktywa trwałe 
(w części przypadającej na uzyskanie dostępu do głębszych pokładów). W ocenie Spółki zmiana nie 
będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiana niezaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiana do MSR 32 wprowadza szczegółowe objaśnienie stosowania warunków dotyczących 
prezentowania aktywów i zobowiązań finansowych w kwotach netto. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe. 

Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub 
interpretacje. 

c) Zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Prezentacja sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spółka prezentuje odrębnie „Rachunek zysków 
i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed „Sprawozdaniem z całkowitych dochodów”.  

„Rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Rachunek przepływów 
pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią.  

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Spółka 
prezentuje bilans sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego. 

Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują 
główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Spółkę.  Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach 
danej linii produktowej z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz wytwarzanych wyrobów wymagających 
odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd Spółki.  Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku 
(straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach 
zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego. 

Przychody ze sprzedaży wykazane w rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów prezentowanych 
w ramach segmentów operacyjnych, z wyjątkiem przychodów nieprzypisanych do segmentów oraz wyłączeń 
konsolidacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.  

Transakcje w walutach obcych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotym polskim (PLN), który jest również walutą funkcjonalną 
Spółki. 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).  

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, tj. średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej, są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.  
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Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, 
wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej, tj. średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty 
pochodne ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, z wyjątkiem 
różnic kursowych kapitalizowanych w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości 
(przedstawione w punkcie dotyczącym kosztów finansowania zewnętrznego).  

Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmowane są w rachunku 
zysków i strat, o ile nie stanowią zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Instrumenty pochodne 
zabezpieczające przepływy pieniężne ujmowane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego 
składnika aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic 
kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek.  

Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne obejmują licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac rozwojowych oraz 
pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane 
są również wartości niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (wartości niematerialne 
w trakcie wytwarzania). 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne 
o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. 
Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie 
konieczności korygowane od początku następnego roku obrotowego.  

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 

Grupa Okres 
Patenty i licencje 2 lata 
Oprogramowanie komputerowe 2 lata 
Pozostałe wartości niematerialne 2 lata 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane, lecz corocznie są 
poddawane testom na utratę wartości.  

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, ujmowane są jako koszt 
okresu w momencie ich poniesienia. 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w rachunku zysków i strat 
w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę nabycia 
zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do użytkowania.  

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe, z wyjątkiem gruntów, wykazywane są według ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe 
aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu 
i przekazania środka trwałego do używania.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, który 
dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 
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Grupa Okres 
  
Budynki i budowle 40 lat 
Maszyny i urządzenia 7 lat 
Środki transportu 5 lat 
Pozostałe środki trwałe 5 lat 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym, po którym środek trwały jest dostępny do 
użytkowania. Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując 
ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. 

Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których można 
przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych 
przeglądów oraz istotne części zamienne i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. 
Bieżące koszty utrzymania poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 
składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków 
trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych 
i są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Aktywa w leasingu 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Spółkę zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na 
dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia 
leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  

Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu 
leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda 
zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad 
jak stosowane do własnych aktywów Spółki. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że Spółka 
uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy 
z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe 
z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres 
trwania leasingu.  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów: 

 wartość firmy, przy czym po raz pierwszy test na utratę wartości przeprowadza się do końca okresu, 
w którym miało miejsce połączenie,  

 wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz  

 wartości niematerialne, które jeszcze nie są użytkowane. 

W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie 
stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości 
bilansowej danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test na utratę wartości. 

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim 
generują przepływy pieniężne, niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące 
przepływy pieniężne). Składniki aktywów samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są 
indywidualnie.  
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Wartość firmy jest alokowana do tych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, z których oczekuje się 
korzyści synergii wynikających z połączenia jednostek gospodarczych, przy czym ośrodkami wypracowującymi 
przepływy pieniężne są co najmniej segmenty operacyjne.  

Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną aktywów bądź ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne, do których aktywa te należą, wówczas wartość bilansowa jest obniżana do 
poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej 
szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego 
z danym składnikiem aktywów.  

Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisywany jest do wartości firmy. Pozostała kwota odpisu 
obniża proporcjonalnie wartość bilansową aktywów wchodzących do ośrodka wypracowującego przepływy.  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
kosztów operacyjnych.  

Odpisy aktualizujące wartość firmy nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku pozostałych 
składników aktywów na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki wskazujące na możliwość odwrócenia 
odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
przychodów operacyjnych. 

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych 
u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Spółka staje się 
stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań 
finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do 
korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Spółka się ich zrzekła. 

Spółka wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według 
wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku 
zobowiązania. Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów 
i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat. 

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. 

Aktywa finansowe 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające 
Spółka klasyfikuje z podziałem na: 

 pożyczki i należności, 

 aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku 
finansowym lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w wyniku finansowym prezentowane 
są jako przychody lub koszty finansowe, z wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, 
które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.  

Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, podlegają 
ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów 
finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego 
wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co 
zostało zaprezentowane poniżej. 

Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do 
określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według 
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zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych 
należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:  

 aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz  

 aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być 
prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników 
zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna 
sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia 
gospodarczego). Dla należności niepodlegających indywidualnej ocenie przesłanki utraty wartości analizowane 
są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające 
np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty 
jest zatem na zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności 
przez dłużników. 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują aktywa klasyfikowane 
jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez 
wynik finansowy ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  

Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji 
„Pochodne instrumenty finansowe”, z wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych 
zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń. 

Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w wyniku 
finansowym. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej 
na podstawie bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik 
wyceny, jeżeli aktywny rynek nie istnieje. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, 
z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem 
których Spółka ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem 
aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności. 

W tej kategorii Spółka ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności, 
wykazywane w bilansie w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość 
wystąpienia utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej 
spółek emitujących obligacje), aktywa wyceniane są w wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości, 
ujmowane są w wyniku finansowym. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii 
aktywów finansowych.  

W tej kategorii Spółka ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności oraz akcje spółek 
innych niż spółki zależne lub stowarzyszone. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych 
aktywów finansowych”.  

Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane 
są w wyniku finansowym.  

Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty 
z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów 
pieniężnych, które ujmowane są w wyniku finansowym. W wyniku finansowym ujmowane są również odsetki, 
które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest 
w innych całkowitych dochodach, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których 
odwrócenie ujmowane jest w wyniku finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie 
łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.  
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W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych 
całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku finansowego oraz prezentowane są 
w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są w następujących 
pozycjach bilansu: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy, 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 

 pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych 
do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii 
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka zalicza instrumenty 
pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w działalności finansowej. 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia oraz wartości netto 
możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia 
oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty bezpośrednie (głównie materiały 
i robociznę) powiększone o narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych.  

Rozchód wyrobów gotowych ujmowany jest z zastosowaniem metody średniej ważonej rzeczywistego kosztu 
wytworzenia. Rozchód materiałów i towarów ustala się z zastosowaniem metody średnioważonego kosztu. 

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaży ustalana w toku zwykłej działalności 
gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na 
żądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla 
których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Spółkę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli 
ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży, a nie poprzez dalsze 
użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) 
jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo 
przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji.  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: 
wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Spółkę 
przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji zgodnie ze Statutem Spółki 
oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Emitenta: Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2009 – 31.12.2011 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Prospekt emisyjny Feerum S.A. 227 

Akcje Spółki nabyte i zatrzymane przez Spółkę pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie 
nabycia. 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość 
nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 

Pozostałe kapitały obejmują: 

 kapitał z tytułu ujęcia wyceny programów płatności akcjami oraz 

 kapitał z kumulacji innych całkowitych dochodów obejmujących: 

o wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (patrz podpunkt dotyczący instrumentów 
finansowych). 

W zyskach zatrzymanych wykazywane są wyniki z lat ubiegłych (również te przekazane na kapitał uchwałami 
akcjonariuszy) oraz wynik finansowy bieżącego roku. 

Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki prezentowane są osobno w „Zestawieniu zmian w kapitale własnym”.  

Świadczenia pracownicze 

Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły: 

 krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne, 

 rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 

 inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Spółka zalicza nagrody i odprawy emerytalne. 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje 
w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Spółka tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku 
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa 
na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  

Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Spółce pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych. 
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw 
emerytalnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.  

Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania 
kosztów do okresów nabywania uprawnień przez pracowników.  

Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez niezależnego aktuariusza. Naliczone 
rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, i dotyczą okresu do dnia 
bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych historycznych.  

Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są bezzwłocznie 
w rachunku zysków i strat. 

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota wymagająca uregulowania może być niepewna.   

Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 

 udzielone gwarancje obsługi posprzedażowej produktów i wykonanych usług,  

 toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 

 straty z umów budowlanych ujmowane zgodnie z MSR 11, 
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 restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest zobowiązana do jej 
przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na 
podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, 
w tym dotyczących ryzyka oraz stopnia niepewności. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest 
istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny 
rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli 
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu 
jest ujmowane jako koszt finansowy.  

Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć 
kwoty rezerwy. 

W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, 
kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, z wyjątkiem zobowiązań warunkowych 
identyfikowanych w procesie połączenia jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3. 

Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w części opisowej sprawozdania finansowego w nocie 
nr 21.  

Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Spółki, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia jako 
aktywa, stanowią aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie. Informację o aktywach warunkowych 
ujawnia się w dodatkowych notach objaśniających.  

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące 
przyszłych okresów sprawozdawczych, w tym przede wszystkim polisy. 

W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych 
okresów, w tym również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są 
zgodnie z MSR 20 „Dotacje rządowe”. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach 
„Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań”. 

Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełni warunki 
związane z daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. 

Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, 
które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  

Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na 
przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. 
Spółka dla celów prezentacji w bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz wykazuje 
dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek 
akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

Sprzedaż towarów i produktów  

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

 Spółka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr. Warunek 
uznaje się za spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy, 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz  
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 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić 
w wiarygodny sposób.  

Świadczenie usług (usługi budowlane) 

Usługi świadczone przez Spółkę obejmują kontrakty budowlane. 

Spółka zawiera umowy o usługę budowlaną w cenach stałych, które wchodzą w zakres MSR 11. 

Jeżeli wynik z wykonania kontraktów budowlanych można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z tytułu 
świadczenia usług budowlanych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy 
stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do dnia bilansowego do 
ogółu szacowanych kosztów wykonania danego kontraktu.  

Jeżeli wyniku świadczonej usługi nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu 
tego kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.  

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z danego kontraktu, 
przewidywaną stratę ujmuje się bezzwłocznie jako koszt. 

Kwoty brutto należne od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów prezentowane są w aktywach bilansu 
w pozycji „Należności z tytułu umów o usługę budowlaną”. 

Kwoty brutto należne zamawiającym z tytułu prac wynikających z umów prezentowane są w bilansie jako 
zobowiązania w ramach pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”. 

Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy 
procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich 
otrzymania. 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności przychodów 
i kosztów. Spółka prezentuje w sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania. 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie 
został ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale. 

Spółka działa na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.– podstrefa Chojnów na podstawie 
zezwolenia nr 84/LSSE z dnia 21 stycznia 2008 r. Produkcję w nowo wybudowanym zakładzie Spółka rozpoczęła 
w styczniu 2010 roku. 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku 
z czasowym przesunięciem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania 
przychodów do innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 
obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi 
w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im 
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, 
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia 
składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz która 
w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy. Nie ujmuje się rezerwy 
na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne 
obowiązujące na dzień bilansowy. 
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Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 
a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 
aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych 
szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości 
aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od 
szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla 
sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 

Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 

Zarząd Spółki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 
podlegających amortyzacji. Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Spółkę dla celów 
amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa 
w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić się 
od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa aktywów 
trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 2 i 3. 

Przychody z umów o usługę budowlaną 

Na kwotę przychodów oraz należności z umów o usługę budowlaną ujętą w sprawozdaniu finansowym wpływają 
szacunki Zarządu dotyczące stopnia zaawansowania kontraktów budowlanych oraz marży, jaką planuje się 
osiągnąć na poszczególnych kontraktach. Budżetowane koszty pozostające do poniesienia w związku 
z realizacją poszczególnych zadań są na bieżąco monitorowane przez kadrę kierowniczą nadzorującą postęp 
prac budowlanych, w efekcie czego budżety poszczególnych kontraktów podlegają aktualizacji przynajmniej 
w okresach miesięcznych. Jednakże pozostające do poniesienia koszty oraz rentowność realizowanych prac 
obarczona jest pewnym stopniem niepewności, zwłaszcza w przypadku zadań budowlanych o dużym stopniu 
złożoności, prowadzonych w okresach kilkuletnich. Budżetowane przez Zarząd wyniki z umów o usługę 
budowlaną, które były w trakcie realizacji na dzień bilansowy, przedstawiają się następująco: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 1 269 19 328  3 651 
Zmiana przychodów z umowy       
Łączna kwota przychodów z umowy 1 269 19 328  3 651 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 367 1 457  1 311 
Koszty pozostające do realizacji umowy 176 15 463  1 579 
Szacunkowe łączne koszty umowy 543 16 920  2 890 

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 726 2 408  761 
zyski 755 2 408  2 408 
straty (-)       

Rezerwy 

Rezerwy na świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne oraz nie wykorzystane urlopy – szacowane są przy 
zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na świadczenia 
pracownicze – 166 tys. PLN (2010: 0 tys. PLN, 2009: 0 tys. PLN) – wynika z oszacowania dokonanego przez 
Spółkę przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Na poziom rezerw wpływ mają założenia dotyczące stopy 
dyskonta oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1% oraz 
dyskonto – 3%. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą 
przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia 
dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń 
i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 
sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Spółki.  
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Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości 

W sprawozdaniu finansowym dokonano następujących korekt błędów, które miały wpływ na dane finansowe 
prezentowane za porównywalne okresy:  

2009 rok 
OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

  
Wpływ  

na wynik  
2009 

Wpływ  
na wynik  

lat ubiegłych 

Wpływ  
na pozostałe 

kapitały własne 
Zmiana prezentacji zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek        

Ujęcie ujemnej wartości firmy 64 107  (2 736)

Podatek od aportu (111)   111 

Utworzenie odpisu aktualizującego należności, spersaldowanie 
należności ze zobowiązaniami (542)     

Wycena kontraktów długoterminowych (648) 709    

Wycena zapasów (180)     

Ujęcie kosztu znaku towarowego (38) (50)   

Korekta podatku dochodowego 33 10    

Razem wpływ korekt błędu podstawowego (1 421) 775  (2 625)
Przekształcenie sprawozdania na MSR/MSSF       

Wyksięgowanie ujemnej wartości firmy (52) (87) 2 117 

Wyksięgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych       

Razem wpływ przejścia na MSR/MSSF (52) (87) 2 117 
Razem wpływ na kapitał (1 474) 688  (507)

 

2009 

BILANS – AKTYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy

Po 
korektach 

PSR 
Korekty  

MSR 

Po  
korektach 

MSR 
Aktywa trwałe             

Wartość firmy      
Wartości niematerialne 34   34   34 
Rzeczowe aktywa trwałe 35 435 (122) 35 313   35 313 
Nieruchomości inwestycyjne      
Inwestycje w jednostkach zależnych      
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych      
Należności i pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3   3   3 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   26 26   26 

Aktywa trwałe 35 472 (96) 35 376   35 376 
Aktywa obrotowe           

Zapasy 6 121 (496) 5 625   5 625 
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną      
Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe należności 5 035 (568) 4 467 (65) 4 402 
Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   5 5   5 
Pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
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2009 

BILANS – AKTYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy

Po 
korektach 

PSR 
Korekty  

MSR 

Po  
korektach 

MSR 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96   96   96 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 370   1 370 (112) 1 258 
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży      

Aktywa obrotowe 12 622 (1 059) 11 563 (177) 11 386 

Aktywa razem 48 094 (1 155) 46 939 (177) 46 762 
 

2009 

BILANS – PASYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty  

MSR Po 

Kapitał własny           
Kapitał podstawowy 4 673   4 673   4 673 
Akcje własne (-)      
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej      
Pozostałe kapitały 13 160 (2 625) 10 535 2 118  12 653 
Zyski zatrzymane: 7 679 (646) 7 033 (139) 6 894 
- zysk (strata) z lat ubiegłych   775 775 (87) 688 
- zysk (strata) netto  7 679 (1 421) 6 258 (52) 6 206 
Kapitał własny 25 512 (3 271) 22 241 1 979  24 220 
Zobowiązania           
Zobowiązania długoterminowe           
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 16 000 (1 200) 14 800   14 800 
Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe zobowiązania   88 88   88 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   14 14 466  480 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych      
Pozostałe rezerwy długoterminowe      
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   2 536 2 536 (2 444) 92 
Zobowiązania długoterminowe 16 000 1 438 17 438 (1 978) 15 460 
Zobowiązania krótkoterminowe           
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania 5 574 (417) 5 157 (177) 4 980 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 12 (12)  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 285 1 200 1 485   1 485 
Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 604   604   604 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107 (93) 14   14 
Zobowiązania związane z aktywami 
przeznaczonymi do sprzedaży      
Zobowiązania krótkoterminowe 6 582 678 7 260 (177) 7 083 
Zobowiązania razem 22 582 2 116 24 698 (2 155) 22 543 
Pasywa razem 48 094 (1 155) 46 939 (176) 46 763 
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Prospekt emisyjny Feerum S.A. 233 

 

2009 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty  

MSR Po 

Działalność kontynuowana           
Przychody ze sprzedaży 28 269 (701) 27 568  27 568 
Przychody ze sprzedaży produktów 28 263 (701) 27 562  27 562 
Przychody ze sprzedaży usług       
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6   6  6 
Koszt własny sprzedaży 16 769 279 17 048  17 048 
Koszt sprzedanych produktów 16 763 279 17 042  17 042 
Koszt sprzedanych usług      
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 6   6   6 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 500 (980) 10 520   10 520 
Koszty sprzedaży      
Koszty ogólnego zarządu 2 267 37 2 304   2 304 
Pozostałe przychody operacyjne 232 64 296 (64) 232 
Pozostałe koszty operacyjne 62 542 604   604 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)      
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 403 (1 495) 7 908 (64) 7 844 
Przychody finansowe 126 (24) 102   102 
Koszty finansowe 125 87 212   212 
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-)      
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 404 (1 606) 7 798 (64) 7 734 
Podatek dochodowy 1 725 (185) 1 540 (12) 1 528 
Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 7 679 (1 421) 6 258 (52) 6 206 
Działalność zaniechana          
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej      
Zysk (strata) netto 7 679 (1 421) 6 258 (52) 6 206 

2010 rok 
OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

  
Wpływ  

na wynik  
2010 

Wpływ  
na wynik  

lat ubiegłych 

Wpływ  
na pozostałe  

kapitały własne 
Zmiana prezentacji zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek       

Ujęcie ujemnej wartości firmy 64 171  (2 736)

Podatek od aportu   (111) 111 

Utworzenie odpisu aktualizującego należności, spersaldowanie 
należności ze zobowiązaniami (145) (542)   

Wycena kontraktów długoterminowych (1 080) 61    

Wycena zapasów 180 (180)   

Ujęcie kosztu znaku towarowego (38) (88)   

Korekta podatku dochodowego (63) 42    

Razem wpływ korekt błędu podstawowego (1 081) (646) (2 625)

Przekształcenie sprawozdania na MSR/MSSF       

Wyksięgowanie ujemnej wartości firmy 18 (139) 2 117 

Wyksięgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych       

Razem wpływ przejścia na MSR/MSSF 18 (139) 2 117 
Razem wpływ na kapitał (1 063) (785) (507)
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2010 

BILANS – AKTYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy

Po  
korektach 

PSR 
Korekty  

MSR 

Po  
korektach 

MSR 
Aktywa trwałe             

Wartość firmy      
Wartości niematerialne 42   42   42 
Rzeczowe aktywa trwałe 34 570 (122) 34 448   34 448 
Nieruchomości inwestycyjne      
Inwestycje w jednostkach zależnych      
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych      
Należności i pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3   3   3 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego      

Aktywa trwałe 34 615 (122) 34 493   34 493 
Aktywa obrotowe           

Zapasy 10 200 (794) 9 406   9 406 
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną      
Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe należności 8 195 (880) 7 315 (78) 7 237 
Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   166 166   166 
Pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 570   570   570 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 455   3 455 (19) 3 436 
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży      

Aktywa obrotowe 22 420 (1 508) 20 912 (97) 20 815 

Aktywa razem 57 035 (1 630) 55 405 (97) 55 308 
 

2010 

BILANS – PASYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty  

MSR Po 

Kapitał własny           

Kapitał podstawowy 4 673   4 673   4 673 
Akcje własne (-)      
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej      
Pozostałe kapitały 20 838 (2 624) 18 214 2 118  20 332 
Zyski zatrzymane: 5 111 (1 727) 3 384 (127) 3 257 
- zysk (strata) z lat ubiegłych   (646) (646) (139) (785)
- zysk (strata) netto  5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 

Kapitał własny 30 622 (4 351) 26 271 1 991  28 262 

Zobowiązania           

Zobowiązania długoterminowe           

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 14 800 (1 600) 13 200   13 200 
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Prospekt emisyjny Feerum S.A. 235 

2010 

BILANS – PASYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty  

MSR Po 

Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe zobowiązania   125 125   125 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego     388  388 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych      
Pozostałe rezerwy długoterminowe      
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 439 2 216 3 655 (2 380) 1 275 

Zobowiązania długoterminowe 16 239 741 16 980 (1 992) 14 988 

Zobowiązania krótkoterminowe           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania 9 407 (9) 9 398 (97) 9 301 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego      
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   1 600 1 600   1 600 
Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 767   767   767 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   389 389   389 
Zobowiązania związane z aktywami 
przeznaczonymi do sprzedaży      

Zobowiązania krótkoterminowe 10 174 1 980 12 154 (97) 12 057 

Zobowiązania razem 26 413 2 721 29 134 (2 089) 27 045 

Pasywa razem 57 035 (1 630) 55 405 (98) 55 307 
 

2010 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Działalność kontynuowana           

Przychody ze sprzedaży 35 543 (612) 34 931  34 931 
Przychody ze sprzedaży produktów  35 325 (612) 34 713  34 713 
Przychody ze sprzedaży usług         
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 218   218  218 
Koszt własny sprzedaży 27 667 302 27 969  27 969 
Koszt sprzedanych produktów 27 504 302 27 806  27 806 
Koszt sprzedanych usług        
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 163   163  163 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 876 (914) 6 962  6 962 
Koszty sprzedaży         
Koszty ogólnego zarządu 1 758 38 1 796   1 796 
Pozostałe przychody operacyjne 1 220 64 1 284 (64) 1 220 
Pozostałe koszty operacyjne 821   821   821 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)         

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 517 (888) 5 629 (64) 5 565 
Przychody finansowe 172 (145) 27   27 
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2010 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Koszty finansowe 1 059   1 059   1 059 
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-)         
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 630 (1 033) 4 597 (64) 4 533 
Podatek dochodowy 519 48 567 (76) 491 
Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 
Działalność zaniechana       
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej      
Zysk (strata) netto 5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 

2011 rok  
OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

  
Wpływ  

na wynik  
2011 

Wpływ  
na wynik  

lat ubiegłych 

Wpływ  
na pozostałe  

kapitały własne 
Przekształcenie sprawozdania na MSR/MSSF       
Wyksięgowanie ujemnej wartości firmy (63) (121) 2 117 
Wyksięgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych       
Razem wpływ przejścia na MSR/MSSF (63) (121) 2 117 

Razem wpływ na kapitał (63) (121) 2 117 
 

2011 
BILANS – AKTYWA 

Przed Korekty MSR Po korektach PSR
Aktywa trwałe         
Wartość firmy     
Wartości niematerialne 29  29 
Rzeczowe aktywa trwałe 32 778  32 778 
Nieruchomości inwestycyjne    
Inwestycje w jednostkach zależnych    
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    
Należności i pożyczki    
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3  3 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7  7 
Aktywa trwałe 32 818  32 818 
Aktywa obrotowe       
Zapasy 11 734  11 734 
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 504  504 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 4 252 (51) 4 202 
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 276  276 
Pożyczki    

Pochodne instrumenty finansowe    

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80  80 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 369 (32) 337 
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży    

Aktywa obrotowe 17 215 (83) 17 132 

Aktywa razem 50 032 (83) 49 950 
 



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Emitenta: Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2009 – 31.12.2011 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Prospekt emisyjny Feerum S.A. 237 

2011 
BILANS – PASYWA 

Przed Korekty MSR Po 
Kapitał własny       
Kapitał podstawowy 4 673  4 673 
Akcje własne (-)    
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej    
Pozostałe kapitały 23 326 2 117  25 443 
Zyski zatrzymane: 1 425 (184) 1 241 
- zysk (strata) z lat ubiegłych (1 727) (121) (1 848)
- zysk (strata) netto  3 152 (63) 3 089 

Kapitał własny 29 424 1 933  31 357 

Zobowiązania     

Zobowiązania długoterminowe     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 667  11 667 
Leasing finansowy 51  51 
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe zobowiązania    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   382  382 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 73  73 
Pozostałe rezerwy długoterminowe     
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 427 (2 316) 1 111 

Zobowiązania długoterminowe 15 217 (1 933) 13 283 

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

2 738 (83) 2 655 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego    
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 660  1 660 
Leasing finansowy 26  26 
Pochodne instrumenty finansowe     
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 776  776 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe     
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193  193 
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi  
do sprzedaży 

    

Zobowiązania krótkoterminowe 5 392 (83) 5 309 

Zobowiązania razem 20 609 (2 016) 18 593 

Pasywa razem 50 032 (83) 49 950 
 

2011 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Przed Korekty MSR Po 
Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży 51 219  51 219 
Przychody ze sprzedaży produktów 50 543  50 543 
Przychody ze sprzedaży usług      
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 676  676 
Koszt własny sprzedaży 44 689  44 689 
Koszt sprzedanych produktów 44 058  44 058 
Koszt sprzedanych usług     
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 630  630 
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2011 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Przed Korekty MSR Po 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 530  6 530 

Koszty sprzedaży     
Koszty ogólnego zarządu 2 438  2 438 
Pozostałe przychody operacyjne 451 (64) 387 
Pozostałe koszty operacyjne 413   413 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 131 (64) 4 067 

Przychody finansowe 23   23 
Koszty finansowe 1 009  1 009 
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw 
własności (+/-) 

    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 145 (64) 3 081 

Podatek dochodowy (7) (1) (8)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 152 (63) 3 089 

Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej    

Zysk (strata) netto 3 152 (63) 3 089 
 

 

 

1. Segmenty operacyjne 

Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 suszarnie wraz z oprzyrządowaniem, 

 silosy wraz z oprzyrządowaniem, 

 sprzedaż towarów i materiałów, 

 pozostałe usługi, 

 sprzedaż złomu. 
 

W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach 
niepieniężnych oraz aktywach segmentów operacyjnych. 
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  suszarnie  
z oprzyrządowaniem

silosy  
z oprzyrządowaniem 

towary  
i materiały usługi złom Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku               
Przychody od klientów zewnętrznych 19 436 27 065 86 4 042 590  51 219  
Przychody ze sprzedaży między segmentami               
Przychody ogółem 19 436 27 065 86 4 042 590  51 219  
Wynik operacyjny segmentu 2 494 3 473 5 518 40  6 530  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 1 046 1 262       155 2 463  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 17 969 25 022 1 010     5 949 49 950  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego             -  
 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku               
Przychody od klientów zewnętrznych 16 088 15 810 2 2 815 216  34 931  
Przychody ze sprzedaży między segmentami            -  
Przychody ogółem 16 088 15 810 2 2 815 216   34 931  
Wynik operacyjny segmentu 3 202 3 147  560 53  6 962  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 988 819       182 1 989  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 24 108 23 691 1 645     5 864 55 308  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego             -  
 za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku               
Przychody od klientów zewnętrznych 11 479 15 704 6 263 116  27 568  
Przychody ze sprzedaży między segmentami            -  
Przychody ogółem 11 479 15 704 6 263 116   27 568  
Wynik operacyjny segmentu 4 400 6 019   100     10 519  
Pozostałe informacje:             -  
Amortyzacja 67 82       149 298  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 16 612 22 727 1 576 -    5 847 46 762  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego             -  
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Przychody Spółki uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe w przekroju obszarów geograficznych 
przedstawiają się następująco: 

od 01.01 do 31.12.2011 od 01.01 do 31.12.2010 od 01.01 do 31.12.2009 
  

Przychody  Aktywa trwałe Przychody Aktywa trwałe Przychody Aktywa trwałe 
Kraj: Polska 34 361  32 818 8 959 34 493 1 755  35 376 
Kraj: Białoruś 4 280    23 331   25 496    
Kraj: Ukraina 10 777    1 446   317    
Kraj: Litwa 1 122    817       
Kraj: Czechy     378       
Kraj: Rumunia 679            
Inne kraje             
Ogółem 51 219  32 818 34 931 34 493 27 568  35 376 

Przychody Spółki uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe (rzeczowe aktywa trwałe, wartości 
niematerialne wraz z wartością firmy) zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane 
są przez Spółkę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych. 

Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami sprawozdania finansowego Spółki przedstawia się następująco: 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Przychody segmentów       
Łączne przychody segmentów operacyjnych 51 219 34 931  27 568 
Przychody nieprzypisane do segmentów       
Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami       
Przychody ze sprzedaży 51 219 34 931  27 568 
Wynik segmentów       
Wynik operacyjny segmentów 6 530 6 962  10 519 
Korekty:       
koszty zarządu (2 438) (1 796) (2 304)
pozostałe koszty operacyjne (413) (821) (604)
pozostałe przychody operacyjne 387 1 220  232 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 066 5 566  7 843 
Przychody finansowe 23 27  102 
Koszty finansowe (-) (1 009) (1 058) (212)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 080 4 535  7 733 
Aktywa segmentów       
Łączne aktywa segmentów operacyjnych 49 950 55 308  46 762 
Aktywa niealokowane do segmentów       
Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami       
Aktywa razem 49 950 55 308  46 762 

 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Produkty       
Silosy i suszarnie z oprzyrządowaniem 46 501 31 898  27 183 
Złom 590 216  116 
Przychody ze sprzedaży produktów 47 091 32 114  27 299 
Usługi       
Usługi 4 042 2 815  263 
Przychody ze sprzedaży usług 4 042 2 815  263 
Towary i materiały       
towary i materiały 86 2  6 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 86 2  6 
Przychody ze sprzedaży 51 219 34 931  27 568 
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2. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują licencje, oprogramowanie komputerowe, wytworzone 
we własnym zakresie prace rozwojowe oraz pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie 
zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania, prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialnych 
w trakcie wytwarzania”.  

  Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty prac 
rozwojowych Razem 

Stan na 31.12.2011       

Wartość bilansowa brutto 140 526  666 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (111) (526) (637)

Wartość bilansowa netto 29   29 

Stan na 31.12.2010       

Wartość bilansowa brutto 108 526  634 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (66) (526) (592)

Wartość bilansowa netto 42   42 

Stan na 31.12.2009       

Wartość bilansowa brutto 69 526  595 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (35) (526) (561)

Wartość bilansowa netto 34   34 
 

  Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 
Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku       

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011 roku 42   42 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych      
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 32   32 
Sprzedaż spółki zależnej (-)     
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)     
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)     
Amortyzacja (-) (45)   (45)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)     
Odwrócenie odpisów aktualizujących     
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)     

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2011 roku 29   29 

 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku     

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku 34   34 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych      
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 39   39 
Sprzedaż spółki zależnej (-)     
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)     
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)     
Amortyzacja (-) (31)   (31)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)     
Odwrócenie odpisów aktualizujących     
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)     

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2010 roku 42   42 
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za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku     

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 roku 33   33 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych      
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 35   35 
Sprzedaż spółki zależnej (-)     
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)     
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)     
Amortyzacja (-) (34)   (34)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)     
Odwrócenie odpisów aktualizujących     
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)     

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2009 roku 34   34 

Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w rachunku zysków i strat w następujących pozycjach: 

  „Koszty ogólnego zarządu” – 2011 rok 45 tys. PLN (2010 rok: 31 tys. PLN; 2009 rok: 34 tys. PLN). 

Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wartości niematerialnych.  
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3. Rzeczowe aktywa trwałe 

  Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2011         
Wartość bilansowa brutto 760 22 156 12 991 1 060 804 238 38 009  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (1 572) (2 940) (433) (286)   (5 231) 
Wartość bilansowa netto 760 20 584 10 051 627 518 238 32 778  
Stan na 31.12.2010               
Wartość bilansowa brutto 760 22 103 12 508 1 074 804 120 37 369  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (951) (1 478) (364) (128)   (2 921) 
Wartość bilansowa netto 760 21 152 11 030 710 676 120 34 448  
Stan na 31.12.2009               
Wartość bilansowa brutto 760 22 094 7 560 1 103 137 4 724 36 378  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (330) (426) (290) (19)   (1 065) 
Wartość bilansowa netto 760 21 764 7 134 813 118 4 724 35 313  

 
 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku         
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011 roku 760 21 152 11 030 710 675 238 34 565  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych     -          
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   53 482 138     673  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (151)     (151) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)       -        
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               
Amortyzacja (-)   (621) (1 462) (178) (157)   (2 418) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       -        
Odwrócenie odpisów aktualizujących       109     109  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2011 roku 760 20 584 10 050 628 518 238 32 778  
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 Grunty Budynki 
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku 760 21 764 7 134 813 118 120 30 709  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   9 4 948 98 667   5 722  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (126)     (126) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)              
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)              
Amortyzacja (-)   (621) (1 052) (175) (110)   (1 958) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)               
Odwrócenie odpisów aktualizujących       101     101  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               
Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2010 roku 760 21 152 11 030 711 675 120 34 448  

 
za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 roku 291 3 420 444 402 28 4 724 9 309  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych              
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 591 18 436 6 767 537 96   26 427  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (30)     (30) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)               
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) (122)           (122) 
Amortyzacja (-) -  (92) (77) (115) (6)   (290) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       -        
Odwrócenie odpisów aktualizujących       19     19  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               
Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2009 roku 760 21 764 7 134 813 118 4 724 35 313  
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach rachunku zysków i strat: 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Koszt własny sprzedaży 2 308 1 807  149 
Koszty ogólnego zarządu 110 151  141 
Koszty sprzedaży    
Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów    
Inne    
Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 2 418 1 958  290 

Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

4. Aktywa w leasingu 

Leasing finansowy 

Spółka jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Wartość 
bilansowa aktywów będących przedmiotem umów leasingu finansowego przedstawia się następująco:  

  Maszyny 
i urządzenia Razem 

Stan na 31.12.2011     
Wartość bilansowa brutto 105  105 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (9) (9)
Wartość bilansowa netto 96  96 
Stan na 31.12.2010     
Wartość bilansowa brutto  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  
Wartość bilansowa netto 
Stan na 31.12.2009   
Wartość bilansowa brutto  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  
Wartość bilansowa netto 

Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 

Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne  
w okresie: 

  
do  

1 roku 
od 1 roku 
do 5 lat 

powyżej  
5 lat razem 

Stan na 31.12.2011      
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 30 54    84 
Koszty finansowe (-) (4) (3)   (7)
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 26 51   77 
Stan na 31.12.2010        
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe    
Koszty finansowe (-)    
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych  
Stan na 31.12.2009     
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe    
Koszty finansowe (-)    
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie ujęto żadnych kosztów z tytułu warunkowych opłat 
leasingowych oraz nie występują opłaty subleasingowe, ponieważ aktywa użytkowane są wyłącznie przez Spółkę. 
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5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 

5.1 Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 – pożyczki i należności (PiN) 5 – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 

2 – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu (AWG-O) 6 – instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

3 – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny  
      w wartości godziwej (AWG-W) 

7 – aktywa poza zakresem MSR 39 (poza MSR39) 

4 – inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)  
 

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 
  Nota 

PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39  
Razem 

Stan na 31.12.2011            
Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3    3  
Aktywa obrotowe:                   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 3 766       435  4 201  
Pożyczki 5.2             
Pochodne instrumenty finansowe              
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3             
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 337         337  
Kategoria aktywów finansowych razem   4 103 3  435  4 541  
Stan na 31.12.2010                   
Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3     3  
Aktywa obrotowe:                   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 7 153          84  7 237  
Pożyczki 5.2                
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Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 
  Nota 

PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39  
Razem 

Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3                
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 3 436         3 436  
Kategoria aktywów finansowych razem   10 589 3  84  10 676  
Stan na 31.12.2009                   
Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3     3  
Aktywa obrotowe:                   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 8 3 278       1 118  4 396  
Pożyczki 5.2             
Pochodne instrumenty finansowe              
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3             
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 1 258         1 258  
Kategoria aktywów finansowych razem   4 536 3  1 118  5 657  

Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 – zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu (ZWG-O) 4 – instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 
2 – zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny 
 w wartości godziwej (ZWG-W) 

5 – zobowiązania poza zakresem MSR 39 (poza MSR39) 

3 – zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (ZZK)  
 

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 
  Nota 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   
Stan na 31.12.2011           
Zobowiązania długoterminowe:              
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4  11 667     11 667  
Leasing finansowy 4      51 51  
Pochodne instrumenty finansowe           
Pozostałe zobowiązania 12          
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Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 
  Nota 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   
Zobowiązania krótkoterminowe:            
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  2 260   395 2 655  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4  1 660     1 660  
Leasing finansowy 4      26 26  
Pochodne instrumenty finansowe            
Kategoria zobowiązań finansowych razem    15 587 472 16 059  
Stan na 31.12.2010            
Zobowiązania długoterminowe:              
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4  13 200    13 200  
Leasing finansowy 4         
Pochodne instrumenty finansowe          
Pozostałe zobowiązania 12  125    125  
Zobowiązania krótkoterminowe:           
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  5 003  4 298 9 301  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4  1 600    1 600  
Leasing finansowy 4         
Pochodne instrumenty finansowe          
Kategoria zobowiązań finansowych razem   19 928 4 298 24 226  
Stan na 31.12.2009           
Zobowiązania długoterminowe:             
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4  14 800    14 800  
Leasing finansowy 4         
Pochodne instrumenty finansowe          
Pozostałe zobowiązania 12  88    88  
Zobowiązania krótkoterminowe:           
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  3 499  1 481 4 980  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4  1 485    1 485  
Leasing finansowy 4        
Pochodne instrumenty finansowe          
Kategoria zobowiązań finansowych razem    19 872 1 481 21 353  
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5.2 Należności i pożyczki 

Spółka dla celów prezentacji w bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). W części 
długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. W części krótkoterminowej 
Spółka, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności. Pozycje bilansu z klasy należności i pożyczek przedstawia poniższa tabela. Ujawnienia odnoszące 
się do należności zamieszczone są w nocie nr 8. 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Aktywa trwałe:         
Należności  
Pożyczki    
Należności i pożyczki długoterminowe  
Aktywa obrotowe:       
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 4 202 7 237  4 396 
Pożyczki       
Należności i pożyczki krótkoterminowe 4 202 7 237  4 396 
Należności i pożyczki, w tym: 4 202 7 237  4 396 
Należności (nota nr 8) 4 202 7 237  4 396 
Pożyczki  -  -  -  

5.3 Pozostałe aktywa finansowe 

W ramach pozostałych aktywów finansowych Spółka prezentuje następujące inwestycje: 

Aktywa krótkoterminowe Aktywa długoterminowe 
  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:             
Akcje spółek notowanych             
Udziały, akcje spółek nienotowanych       3  3  3 
Dłużne papiery wartościowe             
Pozostałe             
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3  3  3 
Pozostałe aktywa finansowe razem 3  3  3 

Aktywa dostępne do sprzedaży 

Udziały i akcje w spółkach nienotowanych Spółka wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Spółka nie zamierza zbyć 
nienotowanych udziałów i akcji w najbliższej przyszłości. 

5.4 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w sprawozdaniu finansowym prezentuje 
poniższa tabela: 

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 
  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu:         
Kredyty w rachunku kredytowym 1 660 1 600 1 200 11 667  13 200  14 800 
Kredyty w rachunku bieżącym     285     
Pożyczki     
Dłużne papiery wartościowe           
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu 1 660 1 600 1 485 11 667  13 200  14 800 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne razem 1 660 1 600 1 485 11 667  13 200  14 800 
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Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 
Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, 
pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 5.6. 

Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Spółka z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych, prezentuje poniższa 
tabela (patrz również nota nr 22 dotycząca ryzyk): 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 
  Waluta Oprocentowanie Termin 

wymagalności w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 31.12.2011               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 1M+2.00 kwartalnie -  13 327 1 660 11 667  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2011 13 327 1 660 11 667  

Stan na 31.12.2010               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 3M+2,5 kwartalnie -  14 800 1 600 13 200  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2010 14 800 1 600 13 200  

Stan na 31.12.2009               

Kredyty w rachunku bieżącym PLN WIBOR 3M+2,5 28.05.2010 -  285 285   
Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 3M+2,5 kwartalnie - 16 000 1 200 14 800  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2009 16 285 1 485 14 800  

Większość kredytów oprocentowana jest na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjną stopę WIBOR 1M, która według stanu na dzień 31.12.2011 kształtowała się 
na poziomie 4,77% (31.12.2010 rok 3,95%, 31.12.2009 rok 4,27%). 
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5.5 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

Zaciągnięte przez Spółkę zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz z tytułu 
leasingu finansowego objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień bilansowy): 

 hipoteka umowna na nieruchomościach na kwotę – 2011 rok: 0 tys. PLN (2010 rok: 16.000 tys. PLN, 
2009 rok: 16.000 tys. PLN), 

 hipoteka umowna łączna do oznaczonej sumy, kwota hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach do 
28.500 tys. PLN (2010 rok: hipoteka kaucyjna 8.000 tys. PLN, 2009 rok: hipoteka kaucyjna 8.000 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach (w 2011 nie występuje) (2010 rok: do kwoty 6.675 tys. PLN, 
2009 rok: 6.675 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów łącznie do kwoty 7.000 tys. PLN 
(2010 rok: 0 tys. PLN, 2009 rok: 0 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na należnościach handlowych (2011 r.) na dzień bilansowy 7.337.590 zł, chociaż jego 
skład byłby zmienny, 

 cesja wierzytelności ze wszystkich umów sprzedaży pomiędzy Feerum a firmą Contractus sp. z o.o. 
(2010 rok: 0 tys. PLN, 2009 rok: 0 tys. PLN), 

 cesja praw z polis ubezpieczenia do kwoty 28.353 (21.343 nieruchomości + 7.000 zapasy) tys. PLN 
(2010 rok: 32.941 tys. PLN, 2009 rok: 29.657 tys. PLN), 

 weksel in blanco  z deklaracją wekslową  poręczony przez 2 osoby, 

 oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

 pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek bankowy. 

Na 31.12.2011 następujące aktywa Spółki (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Wartości niematerialne       
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: w leasingu 21 343 32 941  29 657 
Aktywa finansowe (inne niż należności)       
Zapasy 11 734 9 406  5 629 
Należności z tytułu dostaw i usług i inne       
Środki pieniężne       

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem 33 077 42 347  35 286 

5.6 Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

5.6.1 Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

Spółka odstąpiła od ustalenia wartości godziwej niektórych udziałów i akcji spółek nienotowanych w związku 
z trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Udziały i akcje niektórych nienotowanych spółek 
ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dla których nie ma możliwości ustalenia 
wartości godziwej, wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości (patrz nota nr 5.3).  

Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi 
i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich 
wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży 
i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa 
ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu 
wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  

Wartość godziwą aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości Spółka ujmuje 
w bilansie według zamortyzowanego kosztu, a dla których nie istnieje aktywny rynek, ustalono na potrzeby 
sporządzenia noty jako wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych rynkową stopą 
procentową. 

Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich 
wartość bilansowa uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
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5.6.2 Przekwalifikowanie 

Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad 
wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 

5.6.3 Wyłączenie z bilansu 

Spółka nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do wyłączenia z bilansu. 

6. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływa na 
sprawozdanie finansowe: 

  Nota nr 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Saldo na początek okresu:         
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    26   
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   383 480  643 

Podatek odroczony per saldo na początek okresu   (383) (454) (643)

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:         
Rachunek zysków i strat (+/-)        
Inne całkowite dochody (+/-)  8 71 189
Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych        
Pozostałe (w tym: różnice kursowe netto z przeliczenia)        

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:   (375) (383) (454)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   7   26 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   382 383  480 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiana stanu: 
Tytuły różnic przejściowych Saldo na początek okresu 

rachunek zysków i strat inne dochody całkowite rozliczenie połączenia  
Saldo na koniec okresu 

Stan na 31.12.2011           

Aktywa:           

Zobowiązania:           
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   7      7  
Nierozliczone straty podatkowe           

Razem  7  7  

Stan na 31.12.2010           

Aktywa:           

Zobowiązania:           
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 26 (26)    
Nierozliczone straty podatkowe        

Razem 26 (26)  

Stan na 31.12.2009           

Aktywa:           

Zobowiązania:           
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   26      26  
Nierozliczone straty podatkowe           

Razem  26  26  
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiana stanu: 
Tytuły różnic przejściowych Saldo na początek okresu 

rachunek zysków i strat inne dochody całkowite rozliczenie połączenia 
Saldo na koniec okresu 

Stan na 31.12.2011        

Aktywa:           
Rzeczowe aktywa trwałe 383 (1)     382  
Zobowiązania:           

Razem 383 (1) 382  

Stan na 31.12.2010           

Aktywa:           
Rzeczowe aktywa trwałe 465 (82)     383  
Kontrakty budowlane 14 (14)     -  
Zobowiązania:           

Razem 479 (96) 383  

Stan na 31.12.2009         

Aktywa:         
Rzeczowe aktywa trwałe 477 (12)   465  
Kontrakty budowlane 166 (152)   14  
Zobowiązania:         

Razem 643 (164) 479  
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7. Zapasy 

W sprawozdaniu finansowym Spółki ujęte są następujące pozycje zapasów: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Materiały 1 002 1 600  836 
Półprodukty i produkcja w toku 5 648 4 059  693 
Wyroby gotowe 5 077 3 701  4 054 
Towary 7 46  46 

Wartość bilansowa zapasów razem 11 734 9 406  5 629 

Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ujmowane przez Spółkę w ramach klasy należności i 
pożyczek (patrz nota nr 5.2) przedstawiają się następująco: 

Należności krótkoterminowe: 
  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Aktywa finansowe (MSR 39):       
Należności z tytułu dostaw i usług 3 766 7 153  3 278 
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-)    
Należności z tytułu dostaw i usług netto 3 766 7 153  3 278 
Należności ze sprzedaży aktywów trwałych       
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną       
Kaucje wpłacone z innych tytułów       
Inne należności       
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych (-)       
Pozostałe należności finansowe netto  
Należności finansowe 3 766 7 153  3 278 
Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):       
Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 410 24  1 070 
Przedpłaty i zaliczki 25 60  48 
Pozostałe należności niefinansowe       
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-)       
Należności niefinansowe 435 84  1 118 
Należności krótkoterminowe razem 4 201 7 237  4 396 

Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 5.6). 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 4 3 144  41 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 308 288  7 
Środki pieniężne w kasie 25 4  10 
Depozyty krótkoterminowe     1 200 
Inne       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem 337 3 436  1 258 

Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób przyjęty 
do prezentacji w bilansie. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych wykazanych w bilansie oraz rachunku 
przepływów przedstawiono w nocie nr 19. 
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10. Kapitał własny 

10.1. Kapitał podstawowy 

Na dzień 31.12.2011 kapitał podstawowy Spółki wynosił 4 673 tys. PLN (2010 rok: 4 673 tys. PLN, 2009 rok: 
4 673 tys. PLN) i dzielił się na 1 335 000 akcji (2010 rok: 1 335 000 akcji, 2009 rok: 1 335 000 akcji) o wartości 
nominalnej 4 PLN każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  

Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Zmiany liczby akcji w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji 
z właścicielami: 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:     

Liczba akcji na początek okresu 1 335 000 1 335 000  1 335 000 
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)  
Emisja akcji  
Umorzenie akcji (-)       

Liczba akcji na koniec okresu 1 335 000 1 335 000  1 335 000 

 

11. Świadczenia pracownicze 

11.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Koszty wynagrodzeń 6 574 5 148  4 251 
Koszty ubezpieczeń społecznych 1 140 946  780 
Koszty programów płatności akcjami       
Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne) 166     

Koszty świadczeń pracowniczych razem 7 880 6 094  5 031 

 
11.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w bilansie obejmują: 

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe   

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:         

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 381 330 258       
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 302 437 346       
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 93       

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 776 767 604       

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze:   
Rezerwy na nagrody jubileuszowe             
Rezerwy na odprawy emerytalne       73     
Pozostałe rezerwy            

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze        73     

Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych razem 776 767 604 73   
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Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 

Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 
  nagrody 

jubileuszowe 
odprawy 

emerytalne pozostałe razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku         
Stan na początek okresu      
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:      
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia  73   73 
Koszty odsetek     
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:     
Wypłacone świadczenia (-)     
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych     
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2011 roku  73   73 

 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku         
Stan na początek okresu     
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:     
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia     
Koszty odsetek     
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:     
Wypłacone świadczenia (-)     
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych  
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)  

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2010 roku  

.za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku         
Stan na początek okresu     
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:     
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia     
Koszty odsetek     
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:     
Wypłacone świadczenia (-)     
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych     
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2009 roku  

Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez Spółkę z wykorzystaniem metod 
aktuarialnych, gdzie przyjęto przy wycenie świadczeń następujące założenia (patrz również punkt dotyczący 
niepewności szacunków – podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”): 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Stopa dyskonta  3%    
Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń  1%    

 

12. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 5) przedstawiają się 
następująco: 
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Zobowiązania długoterminowe: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych       
Kaucje otrzymane       
Inne zobowiązania finansowe 125  88 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem 125  88 
 
Zobowiązania krótkoterminowe: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Zobowiązania finansowe (MSR 39):       
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 260 5 003  3 499 
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych       
Inne zobowiązania finansowe  
Zobowiązania finansowe 2 260 5 003  3 499 
Zobowiązania niefinansowe (poza MSR 39):       
Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń 17 554  13 
Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 378 3 519  1 468 
Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną   225    
Zaliczki otrzymane na usługi budowlane       
Inne zobowiązania niefinansowe       

Zobowiązania niefinansowe 395 4 298  1 481 
Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 655 9 301  4 980 

Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 5.6). 

Informacja o zobowiązaniach z tytułu umów o usługę budowlaną została zaprezentowana w nocie nr 14. 

13. Rozliczenia międzyokresowe 
 

Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe 
  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Aktywa – rozliczenia międzyokresowe:         
Czynsze najmu             
Inne koszty opłacone z góry 80 570 96       

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe razem 80 570 96       

Pasywa – rozliczenia międzyokresowe:          
Dotacje otrzymane 164 164 14 1 111  1 275  92 
Przychody przyszłych okresów         
Inne rozliczenia 29 225      

Pasywa – rozliczenia międzyokresowe razem 193 389 14 1 111  1 275  92 

Spółka uzyskała od Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy dotację na doposażenie 12 stanowisk pracy w kwocie 
144 tys. PLN oraz  od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  na sfinansowanie zakupu środków trwałych. 
Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych, tj. 10 lat. W 2011 roku Spółka 
ujęła z tego tytułu pozostałe przychody operacyjne w kwocie 164 tys. PLN (2010 rok: 164 tys. PLN). Na dzień 
bilansowy nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do konieczności zwrotu 
uzyskanej dotacji. 

14. Umowy o usługę budowlaną 

Kwoty ujęte w bilansie dotyczą umów o usługę budowlaną będących w trakcie realizacji na dzień bilansowy. 
Kwoty należności (zobowiązań) z tytułu umów o usługę budowlaną zostały ustalone jako suma poniesionych 
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kosztów z tytułu kontraktów budowlanych powiększona o zysk (lub pomniejszona o poniesione straty) oraz 
pomniejszona o faktury częściowe (patrz punkt dotyczący zasad rachunkowości – podpunkt c) w punkcie 
„Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”). Wartość należności oraz zobowiązań z tytułu umów 
o usługę budowlaną prezentuje poniższa tabela: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 367 1 457  1 311 
Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+)       
Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-)       
Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 854 2 361  1 477 
Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 350 2 586  1 477 
Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 504 (225)  
należności z tytułu umów o usługę budowlaną 504     
zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną   225    

Pozycje sprawozdania finansowego dotyczące umów o usługę budowlaną są wartościami opartymi na 
najlepszych szacunkach Zarządu Spółki, jednakże są obarczone pewnym stopniem niepewności, co zostało 
omówione w punkcie dotyczącym niepewności szacunków (patrz podpunkt c) „Podstawa sporządzenia oraz 
zasady rachunkowości”). 

15. Przychody i koszty operacyjne 

15.1. Koszty według rodzaju 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Amortyzacja 2,3 2 463 1 989  298 
Świadczenia pracownicze 11 7 808 6 094  5 031 
Zużycie materiałów i energii  29 986 20 821  13 750 
Usługi obce  9 516 3 870  2 246 
Podatki i opłaty  82 107  70 
Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujęte w wartościach 
niematerialnych 

 
      

Pozostałe koszty rodzajowe  408 441  381 
Koszty według rodzaju razem  50 263 33 322  21 776 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów  630 163  6 
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)  (3 767) (3 721) (2 429)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)        
Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego 
zarządu 

 
47 126 29 764  19 353 

 

15.2. Pozostałe przychody operacyjne 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  16     
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 
finansowych 

 
      

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 
niefinansowych 

 
      

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów        
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw        
Otrzymane kary i odszkodowania  40 29  4 
Dotacje otrzymane 13 262 328  124 
Inne przychody  69 863  104 
Pozostałe przychody operacyjne razem  387 1 220  232 

15.3. Pozostałe koszty operacyjne 
  Nota od 01.01  od 01.01  od 01.01  
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do 31.12.2011 do 31.12.2010 do 31.12.2009

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    4  4 
Spisanie należności i odpisy aktualizujące wartość należności 
finansowych  107 22  541 
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych        
Odpisy aktualizujące wartość zapasów        
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (-)        
Utworzenie rezerw    147    
Zapłacone kary i odszkodowania  6 1  2 
Inne koszty  300 647  57 
Pozostałe koszty operacyjne razem  413 821  604 

16. Przychody i koszty finansowe 

16.1. Przychody finansowe 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:         
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) 9 3 23  3 
Pożyczki i należności 5.2,8 19     
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu 
wymagalności        
Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy   22 23  3 
Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych:        
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9   4  99 
Pożyczki i należności 5.2,8       
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 4, 5.4,12       
Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych   4  99 
Inne przychody finansowe        
Przychody finansowe razem  22 27  102 

16.2. Koszty finansowe 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:        
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 7     
Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 951 1 005  31 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4  4    
Pożyczki        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12 51 50  181 
Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy  1 009 1 059  212 
(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych:        
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9       
Pożyczki i należności 5.2,8       
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 4, 5.4,12       
(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych   
Inne koszty finansowe        
Koszty finansowe razem   1 009 1 059  212 

Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących działalności operacyjnej ujmowane są przez Spółkę jako 
pozostałe koszty operacyjne (patrz nota nr 15). 
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17. Podatek dochodowy 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009

Podatek bieżący:         
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   555  1 718 
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy        
Podatek bieżący   555  1 718 
Podatek odroczony:         
Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 6 (8) (70) (190)
Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 6      
Podatek odroczony  (8) (70) (190)
Podatek dochodowy razem  (8) 485  1 528 

Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19% od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 
dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009

Wynik przed opodatkowaniem   3 081 4 534  7 733 
Stawka podatku stosowana przez Spółkę    19% 19% 19%
Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki    585 862  1 469 
Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:         
Dochód wygenerowany w SSE   (468) (545)   
Przychodów niepodlegających opodatkowaniu (-)   (126) 113  (28)
Kosztów trwale niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (+)   (91) 56  87 
Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)         
Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych 
różnic przejściowych (+) 6       
Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat 
podatkowych (+) 6 93     
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)         
Podatek dochodowy   (7) 486  1 528 
Zastosowana średnia stawka podatkowa   0% 11% 20%

18. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 

18.1. Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki podzielony przez 
średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego, jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Spółka stosuje w liczniku 
kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom Spółki, tzn. nie występuje efekt rozwadniający 
wpływający na kwotę zysku (straty). 

Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej 
rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.  

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 335 000 1 335 000  1 335 000 
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje       
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1 335 000 1 335 000  1 335 000 
Działalność kontynuowana       
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 090 4 049  6 205 
        
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 2,31 3,03  4,65 
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 2,31 3,03  4,65 



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Emitenta: Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2009 – 31.12.2011 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

262 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej       
        
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)  
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)  

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto 3 090 4 049  6 205 
        
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 2,31 3,03  4,65 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 2,31 3,03  4,65 

18.2. Dywidendy 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie wypłacała dywidend. 

19. Przepływy pieniężne 

W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku 
(straty) przed opodatkowaniem: 

 od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Korekty:  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 2 418 1 958  290 
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 45 31  8 
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (16) 4  1 
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych 
niż instrumenty pochodne) 

 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
Koszty odsetek 960 1 010  31 
Przychody z odsetek i dywidend  
Inne korekty  

Korekty razem 3 407 3 002  330 
Zmiana stanu zapasów (2 328) (3 776) (3 144)
Zmiana stanu należności 3 035 (2 840) 5 772 
Zmiana stanu zobowiązań (6 856) 4 521  1 391 
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 296 1 089  31 
Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych (504)  

Zmiany w kapitale obrotowym (6 356) (1 007) 4 050 

Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób przyjęty 
do prezentacji w bilansie (patrz nota nr 9). Wpływ na różnicę w wartości środków pieniężnych wykazanych 
w bilansie oraz rachunku przepływów mają: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie 337 3 436  1 258 

Korekty:       
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych  
w walucie       
Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-)       
Inne       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 337 3 436  1 258 
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20. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmioty powiązane ze Spółką obejmują kluczowy personel kierowniczy oraz właścicieli. 

Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. 

Informacje o zobowiązaniach warunkowych dotyczących podmiotów powiązanych zaprezentowano w nocie nr 21. 

20.1. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków Zarządu.  

Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach Zarządu Spółki przedstawiono w nocie nr 25.  

Spółka nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym.  

20.2. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi, niekonsolidowanymi jednostkami zależnymi oraz pozostałymi 
podmiotami powiązanymi 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz 
należności od akcjonariusza: 

Przychody z działalności operacyjnej 
  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Sprzedaż do:       

Akcjonariusz 4 281 25 408  27 204 

Razem 4 281 25 408  27 204 
Należności 

  
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

       

Akcjonariusz 2 067 5 303  3 055 

Razem 2 067 5 303  3 055 

Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych, w związku z czym nie 
ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w rachunku zysków i strat. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty zakupów oraz zobowiązań wobec 
właściciela Spółki: 

Zakup (koszty, aktywa) 
  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Zakup od:       

Akcjonariusz 38 38  38 

Razem 38 38  38 
 

Zobowiązania 
  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

       

Akcjonariusz 163 125  88 

Razem 163 125  88 

21. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły aktywa ani zobowiązania warunkowe. 
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22. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 

Spółka narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz zobowiązania 
finansowe Spółki w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 5.1. Ryzykami, na które narażona jest 
Spółka, są: 

 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko kredytowe oraz 

 ryzyko płynności. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym Spółki koordynowane jest przez Zarząd. W procesie zarządzania ryzykiem 
najważniejszą wagę mają następujące cele: 

 zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych, 

 stabilizacja wahań wyniku finansowego Spółki, 

 wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych, 

 osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł 
finansowania działań inwestycyjnych. 

Spółka nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony ekonomicznej 
przeprowadzane transakcje mają charakter zabezpieczający przed określonym ryzykiem. 

Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Spółka. 

22.1. Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 

Większość transakcji w Spółce przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Spółki na ryzyko walutowe wynika 
z zagranicznych transakcji sprzedaży oraz zakupu, które zawierane są przede wszystkim w EUR.  

Aktywa oraz zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych, 
przeliczone na PLN kursem zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy przedstawiają się następująco: 

Wartość wyrażona w walucie (w tys.): 
  Nota 

EUR USD GBP … … 
Wartość po 
przeliczeniu

Stan na 31.12.2011               

Aktywa finansowe (+):                
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 70         309 
Zobowiązania finansowe (-):              

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   70   309 

Stan na 31.12.2010               

Aktywa finansowe (+):                 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 73         289 
Zobowiązania finansowe (-):              

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   73   289 

Stan na 31.12.2009               

Aktywa finansowe (+):                 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 2         8 
Zobowiązania finansowe (-):              

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   2   8 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki oraz wahań kursu EUR do PLN. 

Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN oraz USD/PLN o 10% w stosunku do kursu 
zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  
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Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite:
  Wahania 

kursu EUR USD razem EUR USD razem 

Stan na 31.12.2011           

Wzrost kursu walutowego 10% 31   31 31    31 
Spadek kursu walutowego -10% (31)   (31) (31)   (31)

Stan na 31.12.2010               

Wzrost kursu walutowego 10% 29   29 29    29 
Spadek kursu walutowego -10% (29)   (29) (29)   (29)

Stan na 31.12.2009               

Wzrost kursu walutowego 10% 1   1 1    1 
Spadek kursu walutowego -10% (1)   (1) (1)   (1)

Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji 
przeprowadzanych w walucie. Niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla 
określenia ekspozycji Spółki na ryzyko walutowe. 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych 
z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Spółka jest 
narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań 
finansowych: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy. 

Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą procentową, 
przedstawiono w notach nr 5.2, 5.3 oraz 5.4. 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 1%. Kalkulację przeprowadzono na podstawie 
zmiany średniej stopy procentowej obowiązującej w okresie o (+/-) 1% oraz w odniesieniu do aktywów oraz 
zobowiązań finansowych wrażliwych na zmianę oprocentowania, tj. oprocentowanych zmienną stopą procentową. 

Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 
  Wahania 

stopy 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Wzrost stopy procentowej 1% (133)  (148)  (163)  (133)  (148)  (163)  
Spadek stopy procentowej -1%         133            148            163         133             148             163  

22.2. Ryzyko kredytowe 

Maksymalna ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową następujących 
aktywów finansowych: 

  Nota 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Pożyczki        
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności finansowe 8 3 766 7 153  3 278 
Pochodne instrumenty finansowe        
Papiery dłużne        

Jednostki funduszy inwestycyjnych        
Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 5.3 3 3  3 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 337 3 436  1 258 
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych 
gwarancji i poręczeń        

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem   4 106 10 592  4 539 
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Spółka w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko 
kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko 
kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem 
kredytowym Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności.  

W ocenie Zarządu Spółki powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z tytułu utraty 
wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. Z tego też względu 
Spółka nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki 
kredytowania. 

Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe pod kątem zalegania 
oraz strukturę wiekową należności zaległych nieobjętych odpisem przedstawiają poniższe tabele: 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
  

Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe 

Należności krótkoterminowe:         
Należności z tytułu dostaw i usług 2 187 1 579 5 812 1 341  1 079  2 199 
Odpisy aktualizujące wartość należności  
z tytułu dostaw i usług (-)             

Należności z tytułu dostaw i usług netto 2 187 1 579 5 812 1 341  1 079  2 199 
Pozostałe należności finansowe             
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych 
należności (-)             
Pozostałe należności finansowe netto   
Należności finansowe 2 187 1 579 5 812 1 341  1 079  2 199 

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

  Należności
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności krótkoterminowe zaległe:         

do 1 miesiąca      
od 1 do 6 miesięcy 367   883   2 042    
od 6 do 12 miesięcy 1 210   265   157    
powyżej roku 2   193       
Zaległe należności finansowe 1 579  1 341   2 199   

*Należności z tytułu dostaw i usług 

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług Spółka nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku 
z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. W oparciu 
o historycznie kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami zaległe należności nieobjęte odpisem nie 
wykazują znacznego pogorszenia jakości – większość z nich mieści się w przedziale do miesiąca i nie zachodzą 
obawy co do ich ściągalności. 

Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz 
pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność 
podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały szczegółowo 
omówione w notach nr 5.2, 5.3 oraz 8. 

22.3. Ryzyko płynności 

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 
finansowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 
zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące 
monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie 
prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę 
porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności 
pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.  
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Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne, mieściły się w następujących 
przedziałach terminów wymagalności: 

Krótkoterminowe: Długoterminowe: 
  Nota do 6  

m-cy 
6 do 12 
m-cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat powyżej  

5 lat 

Przepływy  
razem przed 

zdyskontowaniem

Stan na 31.12.2011          

Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 164 1 194 6 601 3 876 4 251  17 085 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4 50         50 

Pożyczki            

Dłużne papiery wartościowe            
Leasing finansowy 4 15 15 54     84 
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 2 098 163       2 260 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   3 327 1 372 6 655 3 876 4 251  19 479 

Stan na 31.12.2010               

Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 270 1 246 6 931 4 104 5 785  19 336 

Kredyty w rachunku bieżącym        

Pożyczki            

Dłużne papiery wartościowe            
Leasing finansowy            
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 5 003   125     5 128 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   6 273 1 246 7 056 4 104 5 785  24 464 

Stan na 31.12.2009               

Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 697 1 323 7 361 4 364 7 835  21 580 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4 295         295 

Pożyczki            

Dłużne papiery wartościowe            
Leasing finansowy            
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 3 499   88     3 587 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   4 491 1 323 7 449 4 364 7 835  25 462 

W tabeli wykazano wartość umowną zobowiązań, bez uwzględnienia skutków dyskonta w związku z wyceną 
zobowiązań według zamortyzowanego kosztu, stąd prezentowane kwoty mogą odbiegać od ujętych w bilansie.  

Na poszczególne dni bilansowe Spółka posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach bieżących 
w następującej wartości: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Przyznane limity kredytowe 5 000 1 500  700 
Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym  285 

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym 5 000 1 500  415 

23. Zarządzanie kapitałem 

Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Spółkę oraz 
zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją 
finansową Spółki. 

Spółka monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych 
o pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów 
pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału Spółka oblicza 
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wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem. Spółka zakłada utrzymanie tego wskaźnika na poziomie nie 
niższym niż 0,5. 

Ponadto, by monitorować zdolność obsługi długu, Spółka oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu 
leasingu, kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej 
skorygowany o koszty amortyzacji). Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nie 
wyższym niż 2,0.  

Spółka nie podlega zewnętrznym wymogom kapitałowym. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się na następującym 
poziomie: 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Kapitał:     

Kapitał własny 31 353 28 263  24 219 
Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela       
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)       

Kapitał 31 353 28 263  24 219 

Źródła finansowania ogółem:       

Kapitał własny 31 353 28 263  24 219 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 13 327 14 800  16 285 
Leasing finansowy 77     

Źródła finansowania ogółem 44 757 43 063  40 504 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,70 0,66  0,60 
EBITDA       

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 066 5 566  7 843 
Amortyzacja 2 463 1 989  298 

EBITDA 6 529 7 555  8 141 

Dług:       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 13 327 14 800  16 285 
Leasing finansowy 77     

Dług 13 404 14 800  16 285 

Wskaźnik długu do EBITDA 2,05 1,96  2,00 

24. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 31.12.2011 nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym za 
2011 rok. 

25. Pozostałe informacje 

25.1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano 
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2011 – 4,168 PLN/EUR, 
31.12.2010 – 3,9603 PLN/EUR, 31.12.2009 – 4,1082 PLN/EUR,   

 średni kurs w okresie obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-31.12.2011 – 4,1401 PLN/EUR, 01.01-31.12.2010  
– 4,0044 PLN/EUR, 01.01-31.12.2009 – 4,3406. 

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 01.01-31.12.2011  
– 4,5642 PLN/EUR i 3,8403 PLN/EUR, 01.01-31.12.2010 – 4,1770 PLN/EUR i 3,8356 PLN/EUR,  
01.01-31.12.2009 – 4,8999 PLN/EUR i 3,9170 PLN/EUR. 
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Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na 
euro, przedstawia tabela: 

od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010

od 01.01  
do 31.12.2009

od 01.01  
do 31.12.2011

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009  

tys. PLN  tys. EUR  
Rachunek zysków i strat       

Przychody ze sprzedaży 51 219 34 931 27 568 12 371 8 723  6 351 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

4 067 5 566 7 843 982 1 390  1 807 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

3 081 4 534 7 733 744 1 132  1 782 

Zysk (strata) netto 3 089 4 049 6 205 746 1 011  1 430 
Zysk na akcję (PLN) 2,31 3,03 4,65 0,56 0,76  1,07 
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1401 4,0044  4,3406 

        

Rachunek przepływów 
pieniężnych 

            

Środki pieniężne netto  
z działalności operacyjnej 

21 5 808 10 405 5 1 450  2 397 

Środki pieniężne netto  
z działalności inwestycyjnej 

(659) (1 135) (20 703) (159) (283) (4 770)

Środki pieniężne netto  
z działalności finansowej 

(2 461) (2 494) 11 169 (594) (623) 2 573 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

(3 100) 2 179 871 (749) 544  201 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1401 4,0044  4,3406 
 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
  

tys. PLN tys. EUR 
Bilans             

Aktywa 49 950 55 308 46 762 11 309 13 965  11 383 
Zobowiązania długoterminowe 13 283 14 983 15 459 3 007 3 783  3 763 
Zobowiązania krótkoterminowe 5 309 12 057 7 083 1 202 3 044  1 724 
Kapitał własny 31 357 28 268 24 219 7 099 7 137  5 895 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,4168 3,9606  4,1082 
 

25.2. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

Akcjonariusz  
Liczba

akcji
Liczba

głosów

Wartość 
nominalna 

akcji 

Udział
w kapitale 

podstawowym
Daniel Janusz 500 250 1 000 250 1 750 875 37,47%
Magdalena Łabudzka- Janusz 500 000 1 000 000 1 750 000 37,45%
Contractus Sp. z o.o. 333 750 333 750 1 168 125 25%
Tomasz Kościelski 250 250 875 0,02%
Mieczysław Mietelski 250 250 875 0,02%
Robert Wiśniewski 250 250 875 0,02%
Jacek Wardzyk 250 250 875 0,02%

Razem 1 335 000 2 335 000 4 672 500 100%
  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu. 
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25.3. Wynagrodzenia Członków Zarządu  

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu wyniosła: 

W Spółce: 
  

Wynagrodzenie Inne świadczenia 
Razem 

Okres od 01.01 do 31.12.2011       

Daniel  Janusz 58 63  121 
Robert  Wiśniewski 43 43  86 
Mieczysław  Mietelski 51 62  113 
Jacek  Wardzyk 43 43  86 

Razem 195 211  406 

Okres od 01.01 do 31.12.2010       

Daniel  Janusz 58 55  113 
Robert  Wiśniewski 43 35  78 
Mieczysław  Mietelski 51 56  107 
Jacek  Wardzyk 43 35  78 

Razem 195 181  376 
 

Okres od 01.01 do 31.12.2009       

Daniel  Janusz 58 44  102 
Robert  Wiśniewski 43 31  74 
Mieczysław  Mietelski 51 40  91 
Jacek  Wardzyk 43 31  74 

Razem 195 146  341 
 

25.4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej  

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej wyniosła: 

W Spółce: 
  

Wynagrodzenie Inne świadczenia 
Razem 

Okres od 01.01 do 31.12.2011       

Magdalena  Łabudzka-Janusz 29 42  71 
Małgorzata  Adamowicz 20 14  34 

Maciej  Łabudzki 16 9  25 

Okres od 01.01 do 31.12.2010     

Magdalena  Łabudzka-Janusz 29 19  48 
Małgorzata  Adamowicz 20 14  34 
Maciej  Łabudzki 16 10  26 

Razem 65 43  108 

Okres od 01.01 do 31.12.2009 
Magdalena  Łabudzka-Janusz 29 10  39 
Małgorzata  Adamowicz 20 11  31 
Maciej  Łabudzki 16 9  25 

Razem 65 30  95 
 

25.5. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Audytorem dokonującym badania sprawozdań finansowych Spółki jest Grant Thornton Frąckowiak spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytułów 
wyniosło: 
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  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych 29 42  38 
Przegląd sprawozdań finansowych      
Doradztwo podatkowe  4  12 
Pozostałe usługi 2 3   

Razem 31 49  50 
 

25.6. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników 
kształtowały się następująco: 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Pracownicy umysłowi 30 27  30 
Pracownicy fizyczni 129 146  104 

Razem 159 173  134 
 

  od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2009 

Liczba pracowników przyjętych 54 87  34 
Liczba pracowników zwolnionych (-) (68) (47) (33)

Razem (14) 40  1 
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26. Zatwierdzenie do publikacji 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2011 (wraz z danymi porównawczymi) 
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 17 sierpnia 2012 roku. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

    

    

    

    

    

    

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 
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BILANS 

AKTYWA Noty 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Aktywa trwałe       
Wartość firmy    
Wartości niematerialne 2 635 29  42
Rzeczowe aktywa trwałe 3 32 522 32 778 34 448
Nieruchomości inwestycyjne    
Inwestycje w jednostkach zależnych 26 21 010  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    
Należności i pożyczki    
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5 3 3 3
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 7 7 

Aktywa trwałe  54 177 32 818 34 493

 
Aktywa obrotowe 

  

Zapasy 7 15 206 11 734 9 406
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 14 2 006 504 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 10 309 4 202 7 237
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   276 166
Pożyczki    
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 602 80 570
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 5 626 337 3 436
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży    

Aktywa obrotowe  33 749 17 132 20 815

Aktywa razem  87 926 49 950 55 308
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BILANS (CD.) 

PASYWA Noty 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Kapitał własny       
Kapitał podstawowy 10 25 683 4 673 4 673
Akcje własne (-)  -   
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  -   
Pozostałe kapitały  28 595 25 443 20 332
Zyski zatrzymane:  6 211 1 241 3 264
– zysk (strata) z lat ubiegłych  (1 911) (1 848) (785)
– zysk (strata) netto   8 122 3 089 4 049

Kapitał własny  60 489 31 357 28 268

 
Zobowiązania 

 
 

Zobowiązania długoterminowe   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5 10 268 11 667 13 200
Leasing finansowy 4 238 51 
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe zobowiązania 12   125
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 381 382 383
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 11 74 73 
Pozostałe rezerwy długoterminowe    
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 947 1 111 1 275

Zobowiązania długoterminowe  11 908 13 283 14 983

   
Zobowiązania krótkoterminowe   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania 

12 12 277 2 655 9 301

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  131  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5 1 638 1 660 1 600
Leasing finansowy 4 150 26 
Pochodne instrumenty finansowe    
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 11 1 143 776 767
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 190 193 389
Zobowiązania związane z aktywami  
przeznaczonymi do sprzedaży 

   

Zobowiązania krótkoterminowe  15 529 5 309 12 057

Zobowiązania razem  27 437 18 593 27 040

Pasywa razem  87 926 49 950 55 308
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

Działalność kontynuowana       
Przychody ze sprzedaży 1 55 554 51 219 34 931
Przychody ze sprzedaży produktów  46 955 50 543 34 713
Przychody ze sprzedaży usług   8 069  
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  530 676 218
Koszt własny sprzedaży  43 013 44 689 27 969
Koszt sprzedanych produktów  36 174 44 058 27 806
Koszt sprzedanych usług  6 260  
Koszt sprzedanych towarów i materiałów  579 630 163

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  12 541 6 530 6 962
Koszty sprzedaży  237  
Koszty ogólnego zarządu  3 213 2 438 1 796
Pozostałe przychody operacyjne 15 373 387 1 220
Pozostałe koszty operacyjne 15 203 413 821
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)  -   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  9 261 4 067 5 566
Przychody finansowe 16 78 23 27
Koszty finansowe 16 914 1 009 1 059
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

 -   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  8 425 3 081 4 534
Podatek dochodowy 17 303 (8) 485

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  8 122 3 089 4 049
Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  -   

Zysk (strata) netto  8 122 3 089 4 049
 

 
ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

z działalności kontynuowanej 18  

– podstawowy  3,09 2,31  3,03 
– rozwodniony  3,09 2,31  3,03 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

Zysk (strata) netto  8 122 3 089  4 049 
Inne całkowite dochody     
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych   
     
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    
– dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach  
   całkowitych 

  

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   
     
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:    
– dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach  
   całkowitych 

  

–  kwoty przeniesione do wyniku finansowego   
–  kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji  
   zabezpieczanych 

  

     
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających  
za granicą 

  

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego  
– sprzedaż jednostek zagranicznych 

  

     
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

  

     
Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu   

Całkowite dochody  8 122 3 089 4 049
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  Kapitał własny  

 
Noty Kapitał 

podstawowy 
Akcje  

własne (-) 

Kapitał ze sprzedaży  
akcji powyżej  

ich wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2012 roku  4 673     23 326 1 425 29 423  
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości        2 117 (184) 1 933  
Korekta błędu podstawowego              

Saldo po zmianach  4 673    25 443 1 241 31 356  
Emisja akcji  21 010         21 010  
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)    
Wycena opcji (program płatności akcjami)    
Dywidendy    
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał        3 152 (3 152)   

Razem transakcje z właścicielami  21 010    3 152 (3 152) 21 010  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku          8 122 8 122  
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2012 roku 

   

Razem całkowite dochody       8 122 8 122  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych  
środków trwałych) 

   

Saldo na dzień 31.12.2012 roku  25 683    28 595 6 211 60 489  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

  Kapitał własny  

 
Noty Kapitał 

podstawowy 
Akcje  

własne (-) 

Kapitał ze sprzedaży 
akcji powyżej  

ich wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2011 roku  4 673 20 839 5 112 30 623 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  (2 625) (121) (2 746) 
Korekta błędu podstawowego  2 117 (1 727) 390 

Saldo po zmianach  4 673 20 332 3 264 28 268 
Emisja akcji   
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)   
Wycena opcji (program płatności akcjami)   
Dywidendy   
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał  5 112 (5 112)  

Razem transakcje z właścicielami  5 112 (5 112)  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku  3 089 3 089 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2011 roku 

  

Razem całkowite dochody  3 089 3 089 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych  
środków trwałych) 

  

Saldo na dzień 31.12.2011 roku  4 673 25 443 1 241 31 357 
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  Kapitał własny 

 
Noty Kapitał 

podstawowy 

Należne wpłaty 
na kapitał 

podstawowy (-) 

Kapitał ze sprzedaży 
akcji powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku  4 673 13 160 7 679 25 511 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  2 117 (139) 1 978 
Korekta błędu podstawowego  (2 625) (646) (3 271) 

Saldo po zmianach  4 673 12 653 6 894 24 219 
Emisja akcji   
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)   
Wycena opcji (program płatności akcjami)   
Dywidendy   
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał  7 679 (7 679)  

Razem transakcje z właścicielami  7 679 (7 679)  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku  4 049 4 049 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2010 roku 

  

Razem całkowite dochody  4 049 4 049 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych  
środków trwałych) 

  

Saldo na dzień 31.12.2010 roku  4 673 20 332 3 264 28 268 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

Przepływy środków pieniężnych z działalności  
operacyjnej 

    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  8 425 3 081 4 534
Korekty 19  3 346 3 407 3 002

Zmiany w kapitale obrotowym 19 (1 640) (6 356) (1 007)

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych   
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej   
Zapłacony podatek dochodowy  (36)  (110) (722)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  10 096  21 5 808
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych  (645) (32) (39)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych    
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (1 803) (686) (1 118)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  61 59 23
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych    
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych    
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych    
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych     
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych    
Pożyczki udzielone    
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych    
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych    
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych    
Otrzymane odsetki  77  
Otrzymane dywidendy    

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (2 310) (659) (1 135)
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

    

Wpływy netto z tytułu emisji akcji    
Nabycie akcji własnych    
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli    
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
Wykup dłużnych papierów wartościowych    
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek    
Spłaty kredytów i pożyczek  (1 407) (1 532) (1 485)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (198) (28) 
Odsetki zapłacone  (891) (901) (1 010)
Dywidendy wypłacone    

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (2 495) (2 461) (2 494)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych  
i ich ekwiwalentów 

 5 290 (3 100) 2 179

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  337 3 436 1 258

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  5 626 337 3 436
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
Informacje ogólne 

a) Informacje o Spółce 

Spółka FEERUM Spółka Akcyjna [dalej zwana „Spółką”] została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 15.01.2007 r. 
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta 
Wrocławia-Fabrycznej – IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280189. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 020517408. Akcje Spółki nie są notowane. Spółka złożyła prospekt do KNF  i jest w trakcie 
prac przygotowawczych, aby stać się spółką publiczną notowaną na Giełdzie. 

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Okrzei 6 w Chojnowie 59-225. Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym 
miejscem prowadzenia działalności. 

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, tj. 12 lutego 2013 r., 
wchodzili: 

 Daniel Wojciech Janusz – Prezes Zarządu, 

 Mieczysław Leon Mietelski – Członek Zarządu, 

 Piotr Paweł Wielesik – Członek Zarządu. 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 12 lutego 2013 roku skład Zarządu Spółki zmienił się w następujący 
sposób: 

 Pan Jacek Jan Wardzyk  został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu dnia 27 czerwca 2012 roku, 

 Pan Robert Wojciech Wiśniewski został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu dnia 27 czerwca 
2012 roku, 

 Pan Piotr Paweł Wielesik został powołany na stanowisko Członka Zarządu dnia 27 czerwca 2012 roku. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 12 lutego 2013 roku wchodzili:  

 Magdalena Łabudzka-Janusz – Członek Rady Nadzorczej, 

 Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Henryk Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Maciej Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej. 

W okresie od 1 stycznia do 2012 roku do dnia 12 lutego 2013 roku skład Rady Nadzorczej zmienił się 
w następujący sposób: 

 Pani Małgorzata Adamowicz została odwołana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej dnia 
5 października 2012 roku, 

 Pan Maciej Łabudzki został odwołany ze stanowiska Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Henryk Chojnacki został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Maciej Kowalski został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Maciej Janusz został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Jakub Marcinowski został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku. 
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c) Charakter działalności Spółki 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki  jest:  

 Produkcja wyrobów z blachy dla przemysłu rolnego i spożywczego 

 Silosy i  suszarnie zbożowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki kubełkowe 

 Urządzenia odpylające oraz sterownicze 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Spółkę został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej segmentów 
operacyjnych. 

d) Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2012 (wraz z danymi 
porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 12 lutego 2013 roku (patrz nota 27).  

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi na dzień 31 grudnia 
2012 roku.  

Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, 
a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do 
publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Grupę od 2012 roku 

Nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2012 roku: 

 MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później. Zmiana wprowadza dodatkowe ujawnienia dotyczące 
transferu aktywów finansowych, zarówno tych, które skutkują usunięciem z bilansu, jak i tych, które 
powodują powstanie odpowiadającego im zobowiązania. 

 MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później. Dotychczas MSSF 1 uzależniał możliwość skorzystania 
z niektórych zwolnień i wyłączeń od faktu, czy transakcja nastąpiła przed czy po 1 stycznia 2004 roku. 
Zmiana MSSF 1 dotyczy zastąpienia tej daty dniem przejścia na MSSF. Ponadto wprowadzono zmiany 
zasad postępowania w przypadku, gdy jednostka działała w okresie ostrej hiperinflacji, kiedy nie były 
osiągalne wskaźniki cen oraz nie istniała stabilna waluta obca. 

 MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2012 lub później. Zmieniony standard reguluje, w jaki sposób kalkulować podatek odroczony 
w przypadkach, gdy prawo podatkowe odmiennie traktuje odzyskanie wartości nieruchomości 
inwestycyjnej poprzez jej wykorzystanie (czynsze) i zbycie, a jednostka nie ma planów co do jej zbycia. 
Zmiana MSR 12 powoduje wycofanie interpretacji SKI 12, ponieważ jej regulacje zostały włączone do 
standardu. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku, pozostają bez 
wpływu na sprawozdanie finansowe.  

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub znowelizowane 
standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2012 roku: 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2015 lub później (standard niezaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard ma docelowo zastąpić obecny MSR 39. Opublikowana dotychczas część MSSF 9 zawiera 
regulacje dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, klasyfikacji i wyceny zobowiązań 
finansowych oraz usuwania z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych. Spółka jest w trakcie oceny 
wpływu tej zmiany na sprawozdanie finansowe. 
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 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard zastępuje większą część MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe”. MSSF 10 wprowadza nową definicję kontroli, jednak zasady i procedury konsolidacji nie 
ulegają zmianie. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). MSSF 11 zastępuje 
MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. W nowym standardzie podejście księgowe do 
wspólnej umowy wynika z jej treści ekonomicznej, tj. praw i obowiązków stron. Ponadto MSSF 11 usuwa 
możliwość rozliczania inwestycji we wspólne przedsięwzięcia za pomocą konsolidacji proporcjonalnej. 
Inwestycje te rozliczane są metodą praw własności w sposób aktualnie stosowany dla jednostek 
stowarzyszonych. To zagadnienie nie dotyczy Spółki. 

 MSSF 12 „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” – data wejścia w życie: okresy 
roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję 
Europejską). Nowy MSSF 12 określa wymogi dotyczące ujawniania informacji o konsolidowanych 
i niekonsolidowanych jednostkach, w których podmiot sporządzający sprawozdanie posiada znaczące 
zaangażowanie. Pozwoli to inwestorom na ocenę ryzyka, na które narażony jest podmiot tworzący  
jednostki specjalnego przeznaczenia i inne podobne struktury. To zagadnienie nie dotyczy Spółki. 

 MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 (zmiana) „Inwestycje 
w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiany zaakceptowane przez Komisję Europejską). 
Zmiany MSR 27 i 28 są konsekwencją wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. MSR 27 będzie 
dotyczył wyłącznie jednostkowych sprawozdań finansowych, natomiast MSR 28 obejmie swym zakresem 
inwestycje we wspólne przedsięwzięcia. To zagadnienie nie dotyczy Spółki. 

 MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy standard 
ujednolica pojęcie wartości godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki 
i zasady, które do tej pory były rozproszone w różnych standardach. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Dokument wprowadza 
kilka zmian, z czego najważniejsze dotyczą programów określonych świadczeń: likwidacja metody 
„korytarzowej” oraz prezentacja skutków ponownej wyceny w pozostałych dochodach całkowitych. 
Zmiana nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2012 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmieniono wymóg prezentacji innych dochodów całkowitych. Według poprawionego MSR 1 inne dochody 
całkowite należy grupować w dwa zbiory: 

o elementy, które w późniejszym terminie zostaną przeklasyfikowane do wyniku finansowego 
(np. skutki wyceny instrumentów zabezpieczających), oraz  

o elementy, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena środków 
trwałych do wartości godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach zatrzymanych 
z pominięciem wyniku). 

Zmiana pozostaje bez wpływu na ujmowanie i wycenę innych dochodów całkowitych. 

 KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” – data wejścia 
w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (interpretacja zaakceptowana 
przez Komisję Europejską). Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
opublikował interpretację, która dotyczy podejścia księgowego do kosztów ponoszonych w kopalniach 
odkrywkowych w celu uzyskania dostępu do coraz głębszych pokładów rudy. Zgodnie z interpretacją 
koszty te należy aktywować w podziale na zapas (w części przypadającej na wydobytą przy okazji rudę) 
i aktywa trwałe (w części przypadającej na uzyskanie dostępu do głębszych pokładów). To zagadnienie 
nie dotyczy Spółki. 

 MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiany w standardzie przewidują konieczność ujawniania informacji na temat aktywów finansowych 
i zobowiązań finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazywane są w kwotach netto. 
Należy ujawnić w informacji dodatkowej kwoty netto i brutto aktywów i zobowiązań, które podlegają 
kompensacie. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 
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 MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiana do MSR 32 wprowadza szczegółowe objaśnienie stosowania warunków dotyczących 
prezentowania aktywów i zobowiązań finansowych w kwotach netto. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiana niezaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zmiana do MSSF 1 zezwala 
jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy na ujęcie istniejących na dzień przejścia pożyczek 
otrzymanych od państwa na preferencyjnych warunkach według jednej z dwóch wybranych przez 
jednostkę metod: 

o według wartości wynikającej ze stosowanych do tej pory zasad rachunkowości lub 

o według wartości wynikającej z retrospektywnego zastosowania odpowiednich standardów, 
które wymagają szczególnego ujęcia pomocy rządowej w sprawozdaniu finansowym (MSR 20 
oraz MSSF 9 lub MSR 39) – pod warunkiem że istniały informacje umożliwiające odpowiednią 
wycenę na dzień ujęcia pożyczki.  

 Zmiany do MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32, MSR 34 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: 
cykl 2009-2011”, które wchodzą w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku 
lub później (zmiany niezaakceptowane przez Komisję Europejską). Zmiany standardów nie będą miały 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Poprawki do standardów obejmują: 

o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: uregulowano postępowanie w przypadku, 
gdyby spółka stosowała MSSF, następnie przeszła na inne zasady rachunkowości, a potem 
ponownie na MSSF. Zgodnie ze zmianą ponowne przejście na MSSF może odbyć się albo na 
podstawie MSSF 1, albo MSR 8. 

o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: zgodnie ze zmianą przy przejściu na MSSF 
spółka może przyjąć na dzień przejścia na MSSF wartość aktywowanych kosztów finansowania 
zewnętrznego ustaloną zgodnie z wcześniej stosowaną polityką rachunkowości. Po tym dniu 
należy stosować MSR 23. 

o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: zmiana polega na rezygnacji z wymogu 
zamieszczania not do trzeciego bilansu, który prezentowany jest w sprawozdaniu w przypadku 
zmian zasad rachunkowości lub prezentacji. 

o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: uszczegółowiono, że jednostka może 
prezentować dodatkowe okresy lub dni (ponad te wymagane przez standard) w sprawozdaniu 
finansowym, ale nie musi prezentować ich wtedy do wszystkich elementów sprawozdania 
(na przykład może zaprezentować tylko dodatkowy bilans bez dodatkowego sprawozdania 
z całkowitych dochodów), musi jednak w informacji dodatkowej zaprezentować noty do tego 
dodatkowego okresu lub dnia. 

o MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”: usunięto niespójność, która powodowała, że część 
odbiorców MSR 16 uważała, że części zamienne należy klasyfikować jako zapasy. Zgodnie 
z poprawionym standardem należy je ujmować jako środki trwałe lub zapasy zgodnie 
z ogólnymi kryteriami określonymi dla aktywów w MSR 16. 

o MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”: uszczegółowienie, że skutki podatkowe wypłat 
dla właścicieli i kosztów transakcji kapitałowych powinny być ujmowane zgodnie z MSR 12. 

o MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”: ujednolicenie wymogów ujawniania 
informacji na temat aktywów i zobowiązań segmentów z MSSF 8. 

 MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 (zmiana) „Wspólne ustalenia 
umowne” oraz MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” – data 
wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiany niezaakceptowane 
przez Komisję Europejską). Zmiany do nowo wydanych standardów dotyczących konsolidacji 
wprowadzają jaśniejsze niż do tej pory przepisy przejściowe i pewne zwolnienia w zakresie prezentacji 
danych porównywalnych. To zagadnienie nie dotyczy Spółki. 

 MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie informacji 
o zaangażowaniu w innych jednostkach” oraz MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” 
– data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiany 
niezaakceptowane przez Komisję Europejską). Zmiana polega na wprowadzeniu zwolnienia z obowiązku 
konsolidacji przez podmioty inwestycyjne. Podmiot inwestycyjny to jednostka spełniająca następującą 
definicję: 
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o uzyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów w celu świadczenia tym inwestorom usług 
zarządzania inwestycjami, 

o zobowiązuje się przed inwestorami do tego, że jej celem biznesowym jest inwestowanie 
środków wyłącznie w celu osiągnięcia zwrotów ze wzrostu wartości inwestycji i/lub dywidend, 

o ocenia efektywność swoich inwestycji na podstawie ich wartości godziwej. 

To zagadnienie nie dotyczy Spółki. 

Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub 
interpretacje. 

c) Zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Prezentacja sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spółka prezentuje odrębnie „Rachunek zysków 
i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed „Sprawozdaniem z całkowitych dochodów”.  

„Rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Rachunek przepływów 
pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią.  

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Spółka 
prezentuje bilans sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego. 

Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują 
główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Spółkę.  Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach 
danej linii produktowej z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz wytwarzanych wyrobów wymagających 
odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd Spółki.  Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku 
(straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach 
zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego. 

Przychody ze sprzedaży wykazane w rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów prezentowanych 
w ramach segmentów operacyjnych, z wyjątkiem przychodów nieprzypisanych do segmentów oraz wyłączeń 
konsolidacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.   

Aktywa Spółki, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są 
alokowane do aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów nieujmowanych w ramach 
segmentów operacyjnych należą udziały w spółce zależnej. 

Transakcje w walutach obcych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotym polskim (PLN), który jest również walutą funkcjonalną 
Spółki. 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).  

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, tj. średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej, są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, 
wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej, tj. średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty 
pochodne ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, z wyjątkiem 
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różnic kursowych kapitalizowanych w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości 
(przedstawione w punkcie dotyczącym kosztów finansowania zewnętrznego).  

Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmowane są w rachunku 
zysków i strat, o ile nie stanowią zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Instrumenty pochodne 
zabezpieczające przepływy pieniężne ujmowane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego 
składnika aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic 
kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek.  

Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne obejmują licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac rozwojowych oraz 
pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane 
są również wartości niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (wartości niematerialne 
w trakcie wytwarzania). 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne 
o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. 
Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie 
konieczności korygowane od początku następnego roku obrotowego.  

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 

Grupa Okres 
  
Patenty i licencje 2 lata 
Oprogramowanie komputerowe 2 lata 
Pozostałe wartości niematerialne 2 lata 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane, lecz corocznie są 
poddawane testom na utratę wartości.  

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, ujmowane są jako koszt 
okresu w momencie ich poniesienia. 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

W Spółce prowadzone są prace rozwojowe związane z opracowaniem energooszczędnej suszarni  z odzyskiem 
ciepła i zintegrowanym systemem odpylnia. 

Nakłady bezpośrednio związane z pracami rozwojowymi ujmowane są jako wartości niematerialne tylko wtedy, 
gdy spełnione są następujące kryteria: 

 ukończenie składnika wartości niematerialnych jest wykonalne z technicznego punktu widzenia tak, aby 
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, 

 Spółka zamierza ukończyć składnik oraz jego użytkowanie bądź sprzedaż, 

 Spółka jest zdolna do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

 składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne, a Spółka potrafi tę korzyść 
udowodnić, m.in. poprzez istnienie rynku lub użyteczność składnika dla potrzeb Spółki, 

 dostępne są Spółce środki techniczne, finansowe i inne niezbędne do ukończenia prac rozwojowych 
w celu sprzedaży lub użytkowania składnika, 

 nakłady poniesione w trakcie prac rozwojowych można wiarygodnie wycenić i przyporządkować do 
danego składnika wartości niematerialnych. 

Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na 
kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Ocena przyszłych korzyści odbywa 
się na podstawie zasad określonych w MSR 36. 
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Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe stosuje się model kosztu historycznego, zgodnie z którym 
składniki aktywów są ujmowane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną 
amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są 
amortyzowane liniowo przez przewidywany okres uzyskiwania korzyści, który przeciętnie wynosi 5 lat.  

Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w rachunku zysków i strat 
w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę nabycia 
zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do użytkowania.  

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe, z wyjątkiem gruntów, wykazywane są według ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe 
aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu 
i przekazania środka trwałego do używania.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, który 
dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Grupa Okres 
  
Budynki i budowle 40 lat 
Maszyny i urządzenia 7 lat 
Środki transportu 5 lat 
Pozostałe środki trwałe 5 lat 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym, po którym środek trwały jest dostępny do 
użytkowania. Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując 
ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. 

Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których można 
przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych 
przeglądów oraz istotne części zamienne i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. 
Bieżące koszty utrzymania poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 
składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków 
trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych 
i są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Aktywa w leasingu 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Spółkę zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na 
dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia 
leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  

Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu 
leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda 
zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad 
jak stosowane do własnych aktywów Spółki. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że Spółka 
uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy 
z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe 
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z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres 
trwania leasingu. 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów: 

 wartość firmy, przy czym po raz pierwszy test na utratę wartości przeprowadza się do końca okresu, 
w którym miało miejsce połączenie,  

 wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz  

 wartości niematerialne, które jeszcze nie są użytkowane. 

W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie 
stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości 
bilansowej danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test na utratę wartości. 

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim 
generują przepływy pieniężne, niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące 
przepływy pieniężne). Składniki aktywów samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są 
indywidualnie.  

Wartość firmy jest alokowana do tych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, z których oczekuje się 
korzyści synergii wynikających z połączenia jednostek gospodarczych, przy czym ośrodkami wypracowującymi 
przepływy pieniężne są co najmniej segmenty operacyjne.  

Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną aktywów bądź ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne, do których aktywa te należą, wówczas wartość bilansowa jest obniżana do 
poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej 
szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego 
z danym składnikiem aktywów.  

Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisywany jest do wartości firmy. Pozostała kwota odpisu 
obniża proporcjonalnie wartość bilansową aktywów wchodzących do ośrodka wypracowującego przepływy.  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
kosztów operacyjnych.  

Odpisy aktualizujące wartość firmy nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku pozostałych 
składników aktywów na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki wskazujące na możliwość odwrócenia 
odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
przychodów operacyjnych. 

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych 
u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Spółka staje się 
stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań 
finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do 
korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Spółka się ich zrzekła. 

Spółka wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według 
wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku 
zobowiązania. Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów 
i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat. 

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. 
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Aktywa finansowe 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające 
Spółka klasyfikuje z podziałem na: 

 pożyczki i należności, 

 aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku 
finansowym lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w wyniku finansowym prezentowane 
są jako przychody lub koszty finansowe, z wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, 
które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.  

Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, podlegają 
ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów 
finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego 
wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co 
zostało zaprezentowane poniżej. 

Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do 
określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych 
należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:  

 aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz  

 aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być 
prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników 
zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna 
sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia 
gospodarczego). Dla należności niepodlegających indywidualnej ocenie przesłanki utraty wartości analizowane 
są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające 
np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty 
jest zatem na zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności 
przez dłużników. 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują aktywa klasyfikowane 
jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez 
wynik finansowy ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  

Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji 
„Pochodne instrumenty finansowe”, z wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych 
zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń. 

Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w wyniku 
finansowym. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej 
na podstawie bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik 
wyceny, jeżeli aktywny rynek nie istnieje. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, 
z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem 
których Spółka ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem 
aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności. 

W tej kategorii Spółka ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności, 
wykazywane w bilansie w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość 
wystąpienia utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej 
spółek emitujących obligacje), aktywa wyceniane są w wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów 
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pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości, 
ujmowane są w wyniku finansowym. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii 
aktywów finansowych.  

W tej kategorii Spółka ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności oraz akcje spółek 
innych niż spółki zależne lub stowarzyszone. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych 
aktywów finansowych”.  

Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane 
są w wyniku finansowym.  

Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty 
z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów 
pieniężnych, które ujmowane są w wyniku finansowym. W wyniku finansowym ujmowane są również odsetki, 
które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest 
w innych całkowitych dochodach, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których 
odwrócenie ujmowane jest w wyniku finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie 
łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.  

W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych 
całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku finansowego oraz prezentowane są 
w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są w następujących 
pozycjach bilansu: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy, 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 

 pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych 
do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii 
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka zalicza instrumenty 
pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w działalności finansowej. 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia oraz wartości netto 
możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia 
oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty bezpośrednie (głównie materiały 
i robociznę) powiększone o narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych.  

Rozchód wyrobów gotowych ujmowany jest z zastosowaniem metody średniej ważonej rzeczywistego kosztu 
wytworzenia. Rozchód materiałów i towarów ustala się z zastosowaniem metody średnioważonego kosztu. 

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaży ustalana w toku zwykłej działalności 
gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na 
żądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla 
których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Spółkę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli 
ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży, a nie poprzez dalsze 
użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) 
jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo 
przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji.  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: 
wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Spółkę 
przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji zgodnie ze Statutem Spółki 
oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Akcje Spółki nabyte i zatrzymane przez Spółkę pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie 
nabycia. 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość 
nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 

Pozostałe kapitały obejmują: 

 kapitał z tytułu ujęcia wyceny programów płatności akcjami oraz 

 kapitał z kumulacji innych całkowitych dochodów obejmujących: 

o wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (patrz podpunkt dotyczący 
instrumentów finansowych). 

W zyskach zatrzymanych wykazywane są wyniki z lat ubiegłych (również te przekazane na kapitał uchwałami 
akcjonariuszy) oraz wynik finansowy bieżącego roku. 

Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki prezentowane są osobno w „Zestawieniu zmian w kapitale własnym”.  

Świadczenia pracownicze 

Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły: 

 krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne, 

 rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 

 inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Spółka zalicza nagrody i odprawy emerytalne. 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje 
w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Spółka tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku 
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa 
na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  
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Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Spółce pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych. 
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw 
emerytalnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.  

Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania 
kosztów do okresów nabywania uprawnień przez pracowników.  

Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez niezależnego aktuariusza. Naliczone 
rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, i dotyczą okresu do dnia 
bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych historycznych.  

Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są bezzwłocznie 
w rachunku zysków i strat. 

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota wymagająca uregulowania może być niepewna. 

Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 

 udzielone gwarancje obsługi posprzedażowej produktów i wykonanych usług,  

 toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 

 straty z umów budowlanych ujmowane zgodnie z MSR 11, 

 restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest zobowiązana do jej 
przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na 
podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, 
w tym dotyczących ryzyka oraz stopnia niepewności. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest 
istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny 
rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli 
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu 
jest ujmowane jako koszt finansowy.  

Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot  ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć 
kwoty rezerwy. 

W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, 
kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, z wyjątkiem zobowiązań warunkowych 
identyfikowanych w procesie połączenia jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3. 

Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w części opisowej sprawozdania finansowego w nocie 
nr 21.  

Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Spółki, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia jako 
aktywa, stanowią aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie. Informację o aktywach warunkowych 
ujawnia się w dodatkowych notach objaśniających.  

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące 
przyszłych okresów sprawozdawczych, w tym przede wszystkim polisy. 

W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych 
okresów, w tym również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są 
zgodnie z MSR 20 „Dotacje rządowe”. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach 
„Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań”. 
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Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełni warunki 
związane z daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. 

Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, 
które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  

Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na 
przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. 
Spółka dla celów prezentacji w bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz wykazuje 
dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek 
akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

Sprzedaż towarów i produktów  

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

 Spółka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr. Warunek 
uznaje się za spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy, 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz  

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić 
w wiarygodny sposób.  

Świadczenie usług (usługi budowlane) 

Usługi świadczone przez Spółkę obejmują kontrakty budowlane. 

Spółka zawiera umowy o usługę budowlaną w cenach stałych, które wchodzą w zakres MSR 11. 

Jeżeli wynik z wykonania kontraktów budowlanych można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z tytułu 
świadczenia usług budowlanych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy 
stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do dnia bilansowego do 
ogółu szacowanych kosztów wykonania danego kontraktu.  

Jeżeli wyniku świadczonej usługi nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu 
tego kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.  

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z danego kontraktu, 
przewidywaną stratę ujmuje się bezzwłocznie jako koszt. 

Kwoty brutto należne od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów prezentowane są w aktywach bilansu 
w pozycji „Należności z tytułu umów o usługę budowlaną”. 

Kwoty brutto należne zamawiającym z tytułu prac wynikających z umów prezentowane są w bilansie jako 
zobowiązania w ramach pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”. 

Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy 
procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich 
otrzymania. 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności przychodów 
i kosztów. Spółka prezentuje w sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania. 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie 
został ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale. 
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Spółka działa na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Chojnów na podstawie 
zezwolenia nr 84/LSSE z dnia 21 stycznia 2008 r. Produkcję w nowo wybudowanym zakładzie Spółka rozpoczęła 
w styczniu 2010 roku. 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku 
z czasowym przesunięciem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania 
przychodów do innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 
obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi 
w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im 
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, 
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia 
składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz która 
w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy. Nie ujmuje się rezerwy 
na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne 
obowiązujące na dzień bilansowy. 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 
a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 
aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych 
szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości 
aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od 
szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla 
sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 

Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 

Zarząd Spółki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych podlegających 
amortyzacji. Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Spółkę dla celów amortyzacji 
odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości. 
Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić się od zakładanych, 
w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa aktywów trwałych 
podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 2 i 3. 

Przychody z umów o usługę budowlaną 

Na kwotę przychodów oraz należności z umów o usługę budowlaną ujętą w sprawozdaniu finansowym wpływają 
szacunki Zarządu dotyczące stopnia zaawansowania kontraktów budowlanych oraz marży, jaką planuje się 
osiągnąć na poszczególnych kontraktach. Budżetowane koszty pozostające do poniesienia w związku 
z realizacją poszczególnych zadań są na bieżąco monitorowane przez kadrę kierowniczą nadzorującą postęp 
prac budowlanych, w efekcie czego budżety poszczególnych kontraktów podlegają aktualizacji przynajmniej 
w okresach miesięcznych. Jednakże pozostające do poniesienia koszty oraz rentowność realizowanych prac 
obarczona jest pewnym stopniem niepewności, zwłaszcza w przypadku zadań budowlanych o dużym stopniu 
złożoności, prowadzonych w okresach kilkuletnich. Budżetowane przez Zarząd wyniki z umów o usługę 
budowlaną, które były w trakcie realizacji na dzień bilansowy, przedstawiają się następująco: 
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  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 26 974 1 269  19 328 
Zmiana przychodów z umowy      

Łączna kwota przychodów z umowy 26 974 1 269  19 328 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 7 497 367  1 457 
Koszty pozostające do realizacji umowy 12 737 176  15 463 

Szacunkowe łączne koszty umowy 20  234 543  16 920 

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 6 740 726  2 408 
zyski 6 740 726  2 408 
straty (-)       

Rezerwy 

Rezerwy na świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy – szacowane są przy 
zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na świadczenia 
pracownicze – 208 tys. PLN (2011: 166 tys. PLN, 2010: 0 tys. PLN) – wynika z oszacowania dokonanego przez 
Spółkę przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Na poziom rezerw wpływ mają założenia dotyczące stopy 
dyskonta oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1% oraz 
dyskonto – 3%. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą 
przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia 
dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń 
i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 
sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Spółki.  

Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości 

Sprawozdanie za 2012 rok jest pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  
Poniżej zostały przedstawione informacje na temat wpływu zmiany polityki rachunkowości. 
 
W sprawozdaniu finansowym dokonano następujących korekt błędów, które miały wpływ na dane finansowe 
prezentowane za porównywalne okresy:  
 
2010 rok 
OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

  
Wpływ  

na wynik  
2010 

Wpływ  
na wynik  

lat ubiegłych 

Wpływ  
na pozostałe 

kapitały własne 
Zmiana prezentacji zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek       
Ujęcie ujemnej wartości firmy 64 171  (2 736)
Podatek od aportu   (111) 111 
Utworzenie odpisu aktualizującego należności, spersaldowanie 
należności ze zobowiązaniami (145) (542)   
Wycena kontraktów długoterminowych (1 080) 61    
Wycena zapasów 180 (180)   
Ujęcie kosztu znaku towarowego (38) (88)   
Korekta podatku dochodowego (63) 42    
Razem wpływ korekt błędu podstawowego (1 081) (646) (2 625)
Przekształcenie sprawozdania na MSR/MSSF       
Wyksięgowanie ujemnej wartości firmy 18 (139) 2 117 
Wyksięgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych       
Razem wpływ przejścia na MSR/MSSF 18 (139) 2 117 

Razem wpływ na kapitał (1 063) (785) (507)
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2010 

BILANS – AKTYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy

Po  
korektach 

PSR 
Korekty 

MSR 

Po  
korektach 

MSR 
Aktywa trwałe             

Wartość firmy      
Wartości niematerialne 42   42   42 
Rzeczowe aktywa trwałe 34 570 (122) 34 448   34 448 
Nieruchomości inwestycyjne      
Inwestycje w jednostkach zależnych      
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych      
Należności i pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3   3   3 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego      

Aktywa trwałe 34 615 (122) 34 493   34 493 
Aktywa obrotowe           

Zapasy 10 200 (794) 9 406   9 406 
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną      
Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe należności 8 195 (880) 7 315 (78) 7 237 
Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   166 166   166 
Pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 570   570   570 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 455   3 455 (19) 3 436 
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży      

Aktywa obrotowe 22 420 (1 508) 20 912 (97) 20 815 

Aktywa razem 57 035 (1 630) 55 405 (97) 55 308 

 

2010 

BILANS – PASYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Kapitał własny           

Kapitał podstawowy 4 673   4 673   4 673 
Akcje własne (-)      
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej      
Pozostałe kapitały 20 838 (2 624) 18 214 2 118  20 332 
Zyski zatrzymane: 5 111 (1 727) 3 384 (127) 3 257 
- zysk (strata) z lat ubiegłych   (646) (646) (139) (785)
- zysk (strata) netto  5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 

Kapitał własny 30 622 (4 351) 26 271 1 991  28 262 



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Emitenta: Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 31.12.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

298 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

2010 

BILANS – PASYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Zobowiązania           

Zobowiązania długoterminowe           

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 14 800 (1 600) 13 200   13 200 
Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe zobowiązania   125 125   125 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego     388  388 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych      
Pozostałe rezerwy długoterminowe      
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 439 2 216 3 655 (2 380) 1 275 

Zobowiązania długoterminowe 16 239 741 16 980 (1 992) 14 988 

Zobowiązania krótkoterminowe           

Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania 9 407 (9) 9 398 (97) 9 301 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego      
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   1 600 1 600   1 600 
Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 767   767   767 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   389 389   389 
Zobowiązania związane z aktywami 
przeznaczonymi do sprzedaży      

Zobowiązania krótkoterminowe 10 174 1 980 12 154 (97) 12 057 

Zobowiązania razem 26 413 2 721 29 134 (2 089) 27 045 

Pasywa razem 57 035 (1 630) 55 405 (98) 55 307 

 
2010 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Działalność kontynuowana           

Przychody ze sprzedaży 35 543 (612) 34 931  34 931 
Przychody ze sprzedaży produktów  35 325 (612) 34 713  34 713 
Przychody ze sprzedaży usług         
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 218   218  218 
Koszt własny sprzedaży 27 667 302 27 969  27 969 
Koszt sprzedanych produktów 27 504 302 27 806  27 806 
Koszt sprzedanych usług        
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 163   163  163 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 876 (914) 6 962  6 962 
Koszty sprzedaży         
Koszty ogólnego zarządu 1 758 38 1 796   1 796 
Pozostałe przychody operacyjne 1 220 64 1 284 (64) 1 220 
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2010 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Pozostałe koszty operacyjne 821   821   821 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek 
zależnych (+/-)         

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 517 (888) 5 629 (64) 5 565 
Przychody finansowe 172 (145) 27   27 
Koszty finansowe 1 059   1 059   1 059 
Udział w zysku (stracie) jednostek 
wycenianych metodą praw własności (+/-)         

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 630 (1 033) 4 597 (64) 4 533 
Podatek dochodowy 519 48 567 (76) 491 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 
Działalność zaniechana       
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej      

Zysk (strata) netto 5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 

2011 rok  
OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

  Wpływ  
na wynik 2011 

Wpływ  
na wynik lat 
ubiegłych 

Wpływ  
na pozostałe 

kapitały własne 
Przekształcenie sprawozdania na MSR/MSSF       

Wyksięgowanie ujemnej wartości firmy (63) (121) 2 117 

Wyksięgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych       

Razem wpływ przejścia na MSR/MSSF (63) (121) 2 117 
Razem wpływ na kapitał (63) (121) 2 117 

 

2011 
BILANS – AKTYWA 

Przed Korekty  
MSR 

Po korektach  
PSR 

Aktywa trwałe         

Wartość firmy     
Wartości niematerialne 29  29 
Rzeczowe aktywa trwałe 32 778  32 778 
Nieruchomości inwestycyjne    
Inwestycje w jednostkach zależnych    
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    
Należności i pożyczki    
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3  3 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7  7 

Aktywa trwałe 32 818  32 818 

Aktywa obrotowe       

Zapasy 11 734  11 734 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 504  504 
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2011 
BILANS – AKTYWA 

Przed Korekty  
MSR 

Po korektach  
PSR 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 4 252 (51) 4 202 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 276  276 

Pożyczki    

Pochodne instrumenty finansowe    

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80  80 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 369 (32) 337 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży    

Aktywa obrotowe 17 215 (83) 17 132 

Aktywa razem 50 032 (83) 49 950 
 

2011 
BILANS – PASYWA 

Przed Korekty MSR Po 
Kapitał własny       
Kapitał podstawowy 4 673  4 673 
Akcje własne (-)    
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej    
Pozostałe kapitały 23 326 2 117  25 443 
Zyski zatrzymane: 1 425 (184) 1 241 
- zysk (strata) z lat ubiegłych (1 727) (121) (1 848)
- zysk (strata) netto  3 152 (63) 3 089 
Kapitał własny 29 424 1 933  31 357 
Zobowiązania     
Zobowiązania długoterminowe     
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 667  11 667 
Leasing finansowy 51  51 
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe zobowiązania    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   382  382 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 73  73 
Pozostałe rezerwy długoterminowe     
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 427 (2 316) 1 111 
Zobowiązania długoterminowe 15 217 (1 933) 13 283 
Zobowiązania krótkoterminowe       
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

2 738 (83) 2 655 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego    
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 660  1 660 
Leasing finansowy 26  26 
Pochodne instrumenty finansowe     
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 776  776 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe     
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193  193 
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi  
do sprzedaży 

    

Zobowiązania krótkoterminowe 5 392 (83) 5 309 
Zobowiązania razem 20 609 (2 016) 18 593 
Pasywa razem 50 032 (83) 49 950 
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2011 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Przed Korekty MSR Po 
Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży 51 219  51 219 
Przychody ze sprzedaży produktów 50 543  50 543 
Przychody ze sprzedaży usług      
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 676  676 
Koszt własny sprzedaży 44 689  44 689 
Koszt sprzedanych produktów 44 058  44 058 
Koszt sprzedanych usług     
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 630  630 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 530  6 530 

Koszty sprzedaży     
Koszty ogólnego zarządu 2 438  2 438 
Pozostałe przychody operacyjne 451 (64) 387 
Pozostałe koszty operacyjne 413   413 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 131 (64) 4 067 

Przychody finansowe 23   23 
Koszty finansowe 1 009  1 009 
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw 
własności (+/-) 

    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 145 (64) 3 081 

Podatek dochodowy (7) (1) (8)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 152 (63) 3 089 

Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej    

Zysk (strata) netto 3 152 (63) 3 089 
 

 

 

 

1. Segmenty operacyjne 

Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 suszarnie wraz z oprzyrządowaniem, 

 silosy wraz z oprzyrządowaniem, 

 sprzedaż towarów i materiałów, 

 pozostałe usługi, 

 sprzedaż złomu. 

W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz 
aktywach segmentów operacyjnych. 
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  suszarnie  
z oprzyrządowaniem

silosy  
z oprzyrządowaniem

towary  
i materiały usługi złom Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku        
Przychody od klientów zewnętrznych 10 071 36 884 92 8 069 438   55 554  
Przychody ze sprzedaży między segmentami             -  
Przychody ogółem 10 071 36 884 92 8 069 438 -  55 554  
Wynik operacyjny segmentu 2 259 8 271 36 1 809 12   12 387  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 505 1 851       192 2 548  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 12 677 46 427 612     7 201 66 917  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego    
 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku               
Przychody od klientów zewnętrznych 19 436 27 065 86 4 042 590  51 219  
Przychody ze sprzedaży między segmentami               
Przychody ogółem 19 436 27 065 86 4 042 590  51 219  
Wynik operacyjny segmentu 2 494 3 473 5 518 40  6 530  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 1 046 1 262       155 2 463  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 17 969 25 022 1 010     5 949 49 950  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego             -  
 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku               
Przychody od klientów zewnętrznych 16 088 15 810 2 2 815 216  34 931  
Przychody ze sprzedaży między segmentami            -  
Przychody ogółem 16 088 15 810 2 2 815 216   34 931  
Wynik operacyjny segmentu 3 202 3 147  560 53  6 962  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 988 819       182 1 989  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 24 108 23 691 1 645     5 864 55 308  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego             -  
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Przychody Spółki uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe w przekroju obszarów geograficznych 
przedstawiają się następująco: 

od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 od 01.01 do 31.12.2010 
  

Przychody Aktywa trwałe Przychody Aktywa trwałe Przychody Aktywa trwałe 

Kraj: Polska 44 632  33 157 34 361 32 818 8 959  34 493 
Kraj: Białoruś 622    4 280   23 331    
Kraj: Ukraina 7 773    10 777   1 446    
Kraj: Litwa 2 527    1 122   817    
Kraj: Czechy         378    
Kraj: Rumunia     679       
Inne kraje         

Ogółem 55 554  33 157 51 219 32 818 34 931  34 493 

Przychody Spółki uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe (rzeczowe aktywa trwałe, wartości 
niematerialne wraz z wartością firmy) zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane 
są przez Spółkę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych. 

Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami sprawozdania finansowego Spółki przedstawia się następująco: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Przychody segmentów       
Łączne przychody segmentów operacyjnych 55 554 51 219  34 931 
Przychody nieprzypisane do segmentów       
Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami       

Przychody ze sprzedaży 55 554 51 219  34 931 

Wynik segmentów      
Wynik operacyjny segmentów 12 541 6 530  6 962 
Korekty:       
koszty zarządu (3 213) (2 438) (1 796)
pozostałe koszty operacyjne (440) (413) (821)
pozostałe przychody operacyjne 373 387  1 220 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 261 4 066  5 566 

Przychody finansowe 78 23  27 
Koszty finansowe (-) (914) (1 009) (1 058)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 425 3 080  4 535 

Aktywa segmentów      
Łączne aktywa segmentów operacyjnych 66 913 49 950  55 308 
Aktywa niealokowane do segmentów 21 013     
Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami      

Aktywa razem 87 926 49 950  55 308 

 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Produkty       
Silosy i suszarnie z oprzyrządowaniem 46 955 46 501  31 898 
Złom 44 590  216 

Przychody ze sprzedaży produktów 46 999 47 091  32 114 
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  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Usługi      
Usługi 8 069 4 042  2 815 

Przychody ze sprzedaży usług 8 069 4 042  2 815 

Towary i materiały      
towary i materiały 486 86  2 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 486 86  2 

Przychody ze sprzedaży 55 554 51 219  34 931 

2. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują licencje, oprogramowanie komputerowe, wytworzone 
we własnym zakresie prace rozwojowe oraz pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie 
zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania, prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialnych 
w trakcie wytwarzania”.  

  Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Wartości 
niematerialne  

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2012        

Wartość bilansowa brutto 183 526 602 1 311 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (150) (526)  (676)

Wartość bilansowa netto 33  602 635 

Stan na 31.12.2011     

Wartość bilansowa brutto 140 526  666 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (111) (526)  (637)

Wartość bilansowa netto 29   29 

Stan na 31.12.2010        

Wartość bilansowa brutto 108 526  634 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (66) (526)  (592)

Wartość bilansowa netto 42   42 
 

  Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Wartości 
niematerialne  

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku        

Wartość bilansowa netto  
na dzień 01.01.2012 roku 29  29
Nabycie przez połączenie jednostek 
gospodarczych   
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 43 602 645
Sprzedaż spółki zależnej (-)   
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)   
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)   
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)   
Amortyzacja (-) (39)  (39)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)   
Odwrócenie odpisów aktualizujących   
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)   

Wartość bilansowa netto  
na dzień 31.12.2012 roku 33 602 635
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  Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Wartości 
niematerialne  

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku     

Wartość bilansowa netto  
na dzień 01.01.2011 roku 42   

 
42 

Nabycie przez połączenie jednostek 
gospodarczych     

 
 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 32    32 
Sprzedaż spółki zależnej (-)      
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)      
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)      
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)      
Amortyzacja (-) (45)    (45)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)      
Odwrócenie odpisów aktualizujących      
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)      

Wartość bilansowa netto   
na dzień 31.12.2011 roku 29  

 
29 

za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku     

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 
roku 34   

 
34 

Nabycie przez połączenie jednostek 
gospodarczych     

 
 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 39    39 
Sprzedaż spółki zależnej (-)      
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)      
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)      
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)      
Amortyzacja (-) (31)    (31)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)      
Odwrócenie odpisów aktualizujących      
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)      

Wartość bilansowa netto   
na dzień 31.12.2010 roku 42  

 
42 

 

Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w rachunku zysków i strat w następujących pozycjach: 

  „Koszty ogólnego zarządu” – 2012 rok 39 tys. PLN, 2011 rok 45 tys. PLN (2010 rok: 31 tys. PLN). 

Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości niematerialnych.  
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3. Rzeczowe aktywa trwałe 

  Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2012         

Wartość bilansowa brutto 760 22 325 13 163 2 064 804 965 40 081  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  (2 195) (4 471) (451) (442)   (7 559) 

Wartość bilansowa netto 760 20 130 8 692 1 613 362 965 32 522  

Stan na 31.12.2011        

Wartość bilansowa brutto 760 22 156 12 991 1 060 804 238 38 009  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (1 572) (2 940) (433) (286)   (5 231) 

Wartość bilansowa netto 760 20 584 10 051 627 518 238 32 778  

Stan na 31.12.2010               

Wartość bilansowa brutto 760 22 103 12 508 1 074 804 120 37 369  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (951) (1 478) (364) (128)   (2 921) 

Wartość bilansowa netto 760 21 152 11 030 710 676 120 34 448  

 
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku         

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012 roku 760 20 584 10 051 627 518 238 32 778  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   170 173 1 242   727 2 312  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     -  (157)     (157) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)               
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               
Amortyzacja (-)   (624) (1 532) (235) (156)   (2 547) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       136     136  
Odwrócenie odpisów aktualizujących               
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2012 roku 760 20 130 8 692 1 613 362 965 32 522  
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 Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011 roku 760 21 152 11 030 710 675 238 34 565  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych     -          
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   53 482 138     673  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (151)     (151) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)       -        
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               
Amortyzacja (-)   (621) (1 462) (178) (157)   (2 418) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       -        
Odwrócenie odpisów aktualizujących       109     109  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2011 roku 760 20 584 10 050 628 518 238 32 778  

 
za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku 760 21 764 7 134 813 118 120 30 709  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   9 4 948 98 667   5 722  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (126)     (126) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)              
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)              
Amortyzacja (-)   (621) (1 052) (175) (110)   (1 958) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)               
Odwrócenie odpisów aktualizujących       101     101  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2010 roku 760 21 152 11 030 711 675 120 34 448  
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach rachunku zysków i strat: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Koszt własny sprzedaży 2 356 2 308  1 807 
Koszty ogólnego zarządu 191 110  151 
Koszty sprzedaży    
Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów      
Inne      
Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 2 547 2 418  1 958 

Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

4. Aktywa w leasingu 

Leasing finansowy 

Spółka jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Wartość 
bilansowa aktywów będących przedmiotem umów leasingu finansowego przedstawia się następująco:  

  Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu Razem 

Stan na 31.12.2012      
Wartość bilansowa brutto 105 553  658 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (23) (39) (62)
Wartość bilansowa netto 82 514  596 
Stan na 31.12.2011      
Wartość bilansowa brutto 105  105 
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (9)  (9)
Wartość bilansowa netto 96  96 
Stan na 31.12.2010    
Wartość bilansowa brutto   
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   
Wartość bilansowa netto  

Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 

Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie: 
  

do 1 roku od 1 roku  
do 5 lat 

powyżej  
5 lat razem 

Stan na 31.12.2012      
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 171 253   424 
Koszty finansowe (-) (21) (15)   (36)
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych 150 238   388 
Stan na 31.12.2011        
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 30 54   84 
Koszty finansowe (-) (4) (3)   (7)
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych 26 51  77 
Stan na 31.12.2010     
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe    
Koszty finansowe (-)    
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie ujęto żadnych kosztów z tytułu warunkowych opłat 
leasingowych oraz nie występują opłaty subleasingowe, ponieważ aktywa użytkowane są wyłącznie przez 
Spółkę.
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5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 

5.1 Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 – pożyczki i należności (PiN) 5 – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 
2 – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu (AWG-O) 6 – instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 
3 – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny  
       w wartości godziwej (AWG-W) 7 – aktywa poza zakresem MSR 39 (poza MSR39) 
4 – inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)  

 
Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

  Nota 
PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39 

Razem 

Stan na 31.12.2012            
Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                 
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3     3  
Aktywa obrotowe:                  
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 9 549           760 10 309  
Pożyczki 5.2                 
Pochodne instrumenty finansowe                  
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3                 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 5 626             5 626  
Kategoria aktywów finansowych razem   15 175    3  760 15 938  
Stan na 31.12.2011           
Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3    3  
Aktywa obrotowe:                   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 3 766       435 4 201  
Pożyczki 5.2             
Pochodne instrumenty finansowe              
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Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 
  Nota 

PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39 
Razem 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3             
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 337         337  
Kategoria aktywów finansowych razem   4 103 3  435 4 541  
Stan na 31.12.2010                   
Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3     3  
Aktywa obrotowe:                   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 7 153          84 7 237  
Pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3                
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 3 436         3 436  
Kategoria aktywów finansowych razem   10 589 3  84 10 676  

 
Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 
1 – zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – przeznaczone do obrotu (ZWG-O) 4 – instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 
2 – zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – wyznaczone przy początkowym ujęciu  
       do wyceny w wartości godziwej (ZWG-W) 

5 – zobowiązania poza zakresem MSR 39 (poza MSR 39) 

3 – zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (ZZK)  
 

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 
  Nota 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   
Stan na 31.12.2012          
Zobowiązania długoterminowe:              
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 10 268     10 268  
Leasing finansowy 4  238   -  238  
Pochodne instrumenty finansowe          -  
Pozostałe zobowiązania 12         -  
Zobowiązania krótkoterminowe:            
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Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 
  Nota 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  6 006   6 271 12 277  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 1 638     1 638  
Leasing finansowy 4  150     150  
Pochodne instrumenty finansowe          -  
Kategoria zobowiązań finansowych razem   18 300 -  6 271 24 571  
Stan na 31.12.2011         
Zobowiązania długoterminowe:          
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 11 667     11 667  
Leasing finansowy 4       51 51  
Pochodne instrumenty finansowe        
Pozostałe zobowiązania 12      
Zobowiązania krótkoterminowe:      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  2 260   395 2 655  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 1 660     1 660  
Leasing finansowy 4     26 26  
Pochodne instrumenty finansowe     
Kategoria zobowiązań finansowych razem  15 587 472 16 059  
Stan na 31.12.2010           
Zobowiązania długoterminowe:         
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 13 200    13 200  
Leasing finansowy 4         
Pochodne instrumenty finansowe          
Pozostałe zobowiązania 12  125    125  
Zobowiązania krótkoterminowe:           
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  5 003  4 298 9 301  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 1 600    1 600  
Leasing finansowy 4         
Pochodne instrumenty finansowe          
Kategoria zobowiązań finansowych razem   19 928 4 298 24 226  
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5.2 Należności i pożyczki 

Spółka dla celów prezentacji w bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). W części 
długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. W części krótkoterminowej 
Spółka, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności. Pozycje bilansu z klasy należności i pożyczek przedstawia poniższa tabela. Ujawnienia odnoszące 
się do należności zamieszczone są w nocie nr 8. 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Aktywa trwałe:         
Należności    
Pożyczki     
Należności i pożyczki długoterminowe   
Aktywa obrotowe:       
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 10 309 4 202  7 237 
Pożyczki       
Należności i pożyczki krótkoterminowe 10 309 4 202  7 237 
Należności i pożyczki, w tym: 10 309 4 202  7 237 
Należności (nota nr 8) 10 309 4 202  7 237 
Pożyczki  -  -  -  

 

5.3 Pozostałe aktywa finansowe 

W ramach pozostałych aktywów finansowych Spółka prezentuje następujące inwestycje: 

Aktywa krótkoterminowe Aktywa długoterminowe 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Aktywa finansowe dostępne  
do sprzedaży:             
Akcje spółek notowanych             
Udziały, akcje spółek nienotowanych       3 3  3 
Dłużne papiery wartościowe            
Pozostałe            
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3 3  3 
Pozostałe aktywa finansowe razem 3 3  3 

Aktywa dostępne do sprzedaży 

Udziały i akcje w spółkach nienotowanych Spółka wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Spółka nie zamierza zbyć 
nienotowanych udziałów i akcji w najbliższej przyszłości. 

5.4 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w sprawozdaniu finansowym prezentuje 
poniższa tabela: 

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu:         
Kredyty w rachunku kredytowym 1 600 1 660 1 600 10 111  11 667  13 200 
Kredyty w rachunku bieżącym             
Pożyczki 38   157    
Dłużne papiery wartościowe            
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu 1 638 1 660 1 600 10 268  11 667  13 200 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne razem 1 638 1 660 1 600 10 268 11 667  13 200 
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Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 
Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, 
pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 5.6. 

Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Spółka z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych, prezentuje poniższa 
tabela (patrz również nota nr 22 dotycząca ryzyk): 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 
  Waluta Oprocentowanie Termin 

wymagalności w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 
Stan na 31.12.2012               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 1M+2.00 kwartalnie -  11 711 1  600 10 111 

Pożyczka Fund.Reg.Wałbrzyskiego PLN 3,5% 30.01.2017 - 195 38 157 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2012 11 906 1 633 10 268 

Stan na 31.12.2011               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 1M+2.00 kwartalnie -  13 327 1 660 11 667  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2011 13 327 1 660 11 667  

Stan na 31.12.2010               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 3M+2,5 kwartalnie -  14 800 1 600 13 200  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2010 14 800 1 600 13 200  

Większość kredytów oprocentowana jest na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjną stopę WIBOR 1M, która według stanu na dzień 31.12.2012 kształtowała się 
na poziomie 4,22% (31.12.2011 rok 4,77%, 31.12.2010 rok 3,95%). 
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5.5 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

Zaciągnięte przez Spółkę zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz z tytułu 
leasingu finansowego objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień bilansowy): 

 hipoteka umowna na nieruchomościach na kwotę – 2012 rok: 0 tys. PLN (2011 rok: 0 tys. PLN, 2010 rok: 
16.000 tys. PLN), 

 hipoteka umowna łączna do oznaczonej sumy, kwota hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach do 
28.500 tys. PLN (rok 2011 hipoteka kaucyjna do 28.500 tys. PLN, 2010 rok: hipoteka kaucyjna 
8.000 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w 2012 roku nie występuje (w 2011 nie występuje, 
2010 rok: do kwoty 6.675 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów łącznie do kwoty 7.000 tys. PLN, 
(w 2011 roku do kwoty 7.000 tys. PLN, 2010 rok: 0 tys. PLN),  

 zastaw rejestrowy na należnościach handlowych 2012 rok 7.337.590 PLN (2011 r. na dzień bilansowy 
7.337.590 zł), chociaż jego skład byłby zmienny, 

 cesja praw z polis ubezpieczenia do kwoty 27.130 tys. PLN (rok 2011 do kwoty 28.353 tys. PLN, 
2010 rok: 32.941 tys. PLN), 

 weksel in blanco z deklaracją wekslową  poręczony przez 2 osoby 

 oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

 pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek bankowy, 

 lokata w kwocie 1.500 tys. PLN – zabezpieczenie linii gwarancyjnej 

Na 31.12.2012 następujące aktywa Spółki (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Wartości niematerialne       
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: w leasingu 20 130 21 343  32 941 
Aktywa finansowe (inne niż należności)      
Zapasy 15 206 11 734  9 406 
Należności z tytułu dostaw i usług i inne      
Środki pieniężne 1 500     

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem 36 836 33 077  42 347 
 

5.6 Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

5.6.1 Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

Spółka odstąpiła od ustalenia wartości godziwej niektórych udziałów i akcji spółek nienotowanych w związku 
z trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Udziały i akcje niektórych nienotowanych spółek 
ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dla których nie ma możliwości ustalenia 
wartości godziwej, wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości (patrz nota nr 5.3).  

Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi 
i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich 
wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży 
i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa 
ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu 
wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  

Wartość godziwą aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości Spółka ujmuje 
w bilansie według zamortyzowanego kosztu, a dla których nie istnieje aktywny rynek, ustalono na potrzeby 
sporządzenia noty jako wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych rynkową stopą 
procentową. 

Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich 
wartość bilansowa uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
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5.6.2 Przekwalifikowanie 

Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad 
wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 

5.6.3 Wyłączenie z bilansu 

Spółka nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do wyłączenia z bilansu. 

6. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływa na 
sprawozdanie finansowe: 

  Nota nr 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Saldo na początek okresu:         
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   7   26 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   382 383  480 

Podatek odroczony per saldo na początek okresu   (375) (383) (454)

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:         
Rachunek zysków i strat (+/-)  1 8 71
Inne całkowite dochody (+/-)     
Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych        
Pozostałe (w tym: różnice kursowe netto z przeliczenia)         

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:   (374) (375) (383)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   7 7   
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   381 382  383 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiana stanu: 
Tytuły różnic przejściowych 

Saldo  
na początek 

okresu 
rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 
rozliczenie 
połączenia  

Saldo  
na koniec  

okresu 

Stan na 31.12.2012           

Aktywa:           
Zobowiązania:           
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 7   7
Nierozliczone straty podatkowe     

Razem 7  7

Stan na 31.12.2011      

Aktywa:      

Zobowiązania:      
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych   7     7 
Nierozliczone straty podatkowe          

Razem  7  7 

Stan na 31.12.2010           

Aktywa:           

Zobowiązania:           
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 26 (26)   
Nierozliczone straty podatkowe       

Razem 26 (26)  
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiana stanu: 
Tytuły różnic przejściowych Saldo na 

początek okresu rachunek zysków 
i strat 

inne dochody 
całkowite 

rozliczenie 
połączenia 

Saldo na koniec 
okresu 

Stan na 31.12.2012       

Aktywa:           
Rzeczowe aktywa trwałe 382 (1)      381
Zobowiązania:      

Razem 382 (1)      381

Stan na 31.12.2011      

Aktywa:      
Rzeczowe aktywa trwałe 383 (1)     382 
Kontrakty budowlane           
Zobowiązania: 383 (1)  382 

Razem           

Stan na 31.12.2010           

Aktywa: 465 (82)     383 
Rzeczowe aktywa trwałe 14 (14)     -  
Kontrakty budowlane           
Zobowiązania: 479 (96)  383 

Razem 643 (164)  479 
 

7. Zapasy 

W sprawozdaniu finansowym Spółki ujęte są następujące pozycje zapasów: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Materiały 2 227 1 002  1 600 
Półprodukty i produkcja w toku 5 946 5 648  4 059 
Wyroby gotowe 6 862 5 077  3 701 
Towary 171 7  46 

Wartość bilansowa zapasów razem 15 206 11 734  9 406 

Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ujmowane przez Spółkę w ramach klasy należności i 
pożyczek (patrz nota nr 5.2) przedstawiają się następująco: 

Należności krótkoterminowe: 
  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Aktywa finansowe (MSR 39):       
Należności z tytułu dostaw i usług 9 641 3 766  7 153 
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-) (92)   

Należności z tytułu dostaw i usług netto 9 549 3 766  7 153 
Należności ze sprzedaży aktywów trwałych       
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną       
Kaucje wpłacone z innych tytułów       
Inne należności -      
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych (-)       

Pozostałe należności finansowe netto -   
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  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Należności finansowe 9 549 3 766  7 153 

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):      
Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 410  24 
Przedpłaty i zaliczki 25  60 
Pozostałe należności niefinansowe 760     
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-)       

Należności niefinansowe 760 435  84 

Należności krótkoterminowe razem 10 309 4 201  7 237 

Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 5.6). 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 4 039 4  3 144 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 10 308  288 
Środki pieniężne w kasie 77 25  4 
Depozyty krótkoterminowe 1 500     
Inne       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem 5 626 337  3 436 

Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób przyjęty 
do prezentacji w bilansie. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych wykazanych w bilansie oraz rachunku 
przepływów przedstawiono w nocie nr 19. 

10. Kapitał własny 

10.1. Kapitał podstawowy 

Na dzień 31.12.2012 kapitał podstawowy Spółki wynosił 25 683 tys. PLN (2011 rok: 4 673 tys. PLN, 2010 rok: 
4 673 tys. PLN) i dzielił się na 7 337 916 akcji (2011 rok: 1 335 000 akcji, 2010 rok: 1 335 000 akcji) o wartości 
nominalnej 3,5 PLN każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  

Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Zmiany liczby akcji w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji 
z właścicielami: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:     

Liczba akcji na początek okresu 1 335 000 1 335 000  1 335 000 
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)  
Emisja akcji 6 002 916  
Umorzenie akcji (-)       

Liczba akcji na koniec okresu 7 337 916 1 335 000  1 335 000 
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11. Świadczenia pracownicze 

11.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Koszty wynagrodzeń 6 834 6 574  5 148 
Koszty ubezpieczeń społecznych 1 311 1 140  946 
Koszty programów płatności akcjami       
Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne) 49 166    

Koszty świadczeń pracowniczych razem 8 194 7 880  6 094 
 

11.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w bilansie obejmują: 

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe   

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:         

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 520 381 330       
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 489 302 437       
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 134 93       

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 143 776 767       

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze:   
Rezerwy na nagrody jubileuszowe            
Rezerwy na odprawy emerytalne      74 73   
Pozostałe rezerwy          

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze      74  73   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych razem 1 143 776 767 74 73  

Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 

Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 
  nagrody 

jubileuszowe 
odprawy 

emerytalne pozostałe razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku         
Stan na początek okresu  73 -  73 
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:      
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia  1 -  1 
Koszty odsetek     -  
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     -  
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:      
Wypłacone świadczenia (-)     -  
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych     -  
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     -  

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2012 roku  74 -  74 

  



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Emitenta: Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 31.12.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

319 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 
  nagrody 

jubileuszowe 
odprawy 

emerytalne pozostałe razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku         
Stan na początek okresu      

Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:      
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia  73   73 
Koszty odsetek     
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:     
Wypłacone świadczenia (-)     
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych    
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)    

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2011 roku 73   73 
 
 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku         
Stan na początek okresu     
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:     
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia     
Koszty odsetek     
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:     
Wypłacone świadczenia (-)     
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych     
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2010 roku  

Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez Spółkę z wykorzystaniem metod 
aktuarialnych, gdzie przyjęto przy wycenie świadczeń następujące założenia (patrz również punkt dotyczący 
niepewności szacunków – podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”): 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Stopa dyskonta 3%  3%  
Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1%  1%  

 

12. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 5) przedstawiają się 
następująco: 

Zobowiązania długoterminowe: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych       
Kaucje otrzymane       
Inne zobowiązania finansowe  125

Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem  125 
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Zobowiązania krótkoterminowe: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Zobowiązania finansowe (MSR 39):       
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6 006 2 260  5 003 
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych       
Inne zobowiązania finansowe    
Zobowiązania finansowe 6 006 2 260  5 003 
Zobowiązania niefinansowe (poza MSR 39):       
Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń   17  554 
Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 6 210 378  3 519 
Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 61   225 
Zaliczki otrzymane na usługi budowlane       
Inne zobowiązania niefinansowe       
Zobowiązania niefinansowe 6 271 395  4 298 
Zobowiązania krótkoterminowe razem 12 277 2 655  9 301 

Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 5.6). 

Informacja o zobowiązaniach z tytułu umów o usługę budowlaną została zaprezentowana w nocie nr 14. 

13. Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Aktywa – rozliczenia międzyokresowe:         
Czynsze najmu 121           
Inne koszty opłacone z góry 481 80 570       

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe razem 602 80 570       

Pasywa – rozliczenia międzyokresowe:          
Dotacje otrzymane 190 164 164 947  1 111  1 275 
Przychody przyszłych okresów           
Inne rozliczenia   29 225      
Pasywa – rozliczenia międzyokresowe razem 190 193 389 947  1 111  1 275 

Spółka uzyskała od Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy dotację na doposażenie 12 stanowisk pracy w kwocie 
144 tys. PLN oraz  od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  na sfinansowanie zakupu środków trwałych. 
Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych, tj. 10 lat. W 2012 roku Spółka 
ujęła z tego tytułu pozostałe przychody operacyjne w kwocie 164 tys. PLN (2011 rok: 164 tys. PLN, 2010 rok: 
164 tys. PLN). Na dzień bilansowy nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do 
konieczności zwrotu uzyskanej dotacji. 

14. Umowy o usługę budowlaną 
Kwoty ujęte w bilansie dotyczą umów o usługę budowlaną będących w trakcie realizacji na dzień bilansowy. 
Kwoty należności (zobowiązań) z tytułu umów o usługę budowlaną zostały ustalone jako suma poniesionych 
kosztów z tytułu kontraktów budowlanych powiększona o zysk (lub pomniejszona o poniesione straty) oraz 
pomniejszona o faktury częściowe (patrz punkt dotyczący zasad rachunkowości – podpunkt c) w punkcie 
„Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”). Wartość należności oraz zobowiązań z tytułu umów 
o usługę budowlaną prezentuje poniższa tabela: 
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  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 5 158 367  1 457 
Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+)       
Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-)       

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 9 980 854  2 361 
Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 8 035 350  2 586 

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 1 945 504  (225)

należności z tytułu umów o usługę budowlaną 2 006 504    

zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 61   225 

Pozycje sprawozdania finansowego dotyczące umów o usługę budowlaną są wartościami opartymi na 
najlepszych szacunkach Zarządu Spółki, jednakże są obarczone pewnym stopniem niepewności, co zostało 
omówione w punkcie dotyczącym niepewności szacunków (patrz podpunkt c) „Podstawa sporządzenia oraz 
zasady rachunkowości”). 

15. Przychody i koszty operacyjne 

15.1. Koszty według rodzaju 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Amortyzacja 2,3 2 587 2 463  1 989 
Świadczenia pracownicze 11 8 194 7 808  6 094 
Zużycie materiałów i energii  26 288 29 986  20 821 
Usługi obce  10 490 9 516  3 870 
Podatki i opłaty  131 82  107 
Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujęte w wartościach 
niematerialnych 

 
      

Pozostałe koszty rodzajowe  700 408  441 

Koszty według rodzaju razem  48 390 50 263  33 322 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  579 630  163 
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)    (3 767) (3 721)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)  (2 506)     

Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty 
ogólnego zarządu 

 
46 463 47 126  29 764 

 

15.2. Pozostałe przychody operacyjne 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  41 16    
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 
finansowych 

 
     

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 
niefinansowych 

 
     

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów       
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw       
Otrzymane kary i odszkodowania  5 40  29 
Dotacje otrzymane 13 285 262  328 
Inne przychody  42 69  863 

Pozostałe przychody operacyjne razem  373 387  1 220 
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15.3. Pozostałe koszty operacyjne 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     4 
Spisanie należności i odpisy aktualizujące wartość należności 
finansowych  94 107  22 
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych        
Odpisy aktualizujące wartość zapasów        
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (-)        
Utworzenie rezerw      147 
Zapłacone kary i odszkodowania  7 6  1 
Inne koszty  102 300  647 

Pozostałe koszty operacyjne razem  203 413  821 
 

16. Przychody i koszty finansowe 

16.1. Przychody finansowe 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik  
finansowy:         
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) 9 78 3  23 
Pożyczki i należności 5.2,8 19    
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu 
wymagalności       

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy   78 22  23 

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych:        

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9    4 
Pożyczki i należności 5.2,8      
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego 
kosztu 

4, 
5.4,12      

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych    4 

Inne przychody finansowe       

Przychody finansowe razem  78 22  27 
 

16.2. Koszty finansowe 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy:        
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 13 7    
Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 865 951  1 005 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4 2   4 

Pożyczki        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 12  34 51  50 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy  914 1 009  1 059 
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  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych:       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9      
Pożyczki i należności 5.2,8      
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego 
kosztu 

4, 
5.4,12      

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych   

Inne koszty finansowe       

Koszty finansowe razem   914 1 009  1 059 

Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących działalności operacyjnej ujmowane są przez Spółkę jako 
pozostałe koszty operacyjne (patrz nota nr 15). 

17. Podatek dochodowy 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Podatek bieżący:         
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   305  555 
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy       

Podatek bieżący   305  555 

Podatek odroczony:        

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 6 (1) (8) (70)
Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 6     

Podatek odroczony  (1) (8) (70)

Podatek dochodowy razem  304 (8) 485 

Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19% od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 
dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Wynik przed opodatkowaniem   8 425 3 081  4 534 
Stawka podatku stosowana przez Spółkę    19% 19% 19%

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki    1 601 585  862 

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:         

Dochód wygenerowany w SSE   (1 433) (468) (545)
Przychodów niepodlegających opodatkowaniu (-)   (274) (126) 113 
Kosztów trwale niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (+)   450 (91) 56 
Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)   (40)     
Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych 
różnic przejściowych (+) 6       
Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat 
podatkowych (+) 6   93    
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)         

Podatek dochodowy   303 (7) 486 

Zastosowana średnia stawka podatkowa   4% 0% 11%
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18. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 

18.1. Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki podzielony przez 
średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego, jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Spółka stosuje w liczniku 
kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom Spółki, tzn. nie występuje efekt rozwadniający 
wpływający na kwotę zysku (straty). 

Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej 
rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.  

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 629 101 1 335 000  1 335 000 
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje       

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 629 101 1 335 000  1 335 000 

Działalność kontynuowana      

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 122 3 090  4 049 
        
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 

Działalność zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej      
       
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)  
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)  

Działalność kontynuowana i zaniechana      

Zysk (strata) netto 8 122 3 090  4 049 
       
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 
 

18.2. Dywidendy 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie wypłacała dywidend. 

19. Przepływy pieniężne 

W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku 
(straty) przed opodatkowaniem: 

 od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Korekty:  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 2 548 2 418  1 958 
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 39 45  31 
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (41) (16) 4 
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych  
(innych niż instrumenty pochodne) 

 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
Koszty odsetek 800 960  1 010 
Przychody z odsetek i dywidend  
Inne korekty  

Korekty razem 3 346 3 407  3 002 
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 od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Zmiana stanu zapasów (3 472) (2 328) (3 776)
Zmiana stanu należności (6 064) 3 035  (2 840)
Zmiana stanu zobowiązań 10 126 (6 856) 4 521 
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (647) 296  1 089 
Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych (1 502) (504) 

Zmiany w kapitale obrotowym (1 560) (6 356) (1 007)

Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób przyjęty 
do prezentacji w bilansie (patrz nota nr 9). Wpływ na różnicę w wartości środków pieniężnych wykazanych 
w bilansie oraz rachunku przepływów mają: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie 5 626 337  3 436 
Korekty:     
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych  
w walucie      
Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-)      
Inne      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 5 626 337  3 436 
 

20. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmioty powiązane ze Spółką obejmują kluczowy personel kierowniczy, właścicieli oraz dwie spółki zależne. 

Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. 

Informacje o zobowiązaniach warunkowych dotyczących podmiotów powiązanych zaprezentowano w nocie nr 21. 

20.1. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków Zarządu.  

Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach Zarządu Spółki przedstawiono w nocie nr 25.  

Spółka nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym.  

20.2. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi, niekonsolidowanymi jednostkami zależnymi oraz pozostałymi 
podmiotami powiązanymi 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz 
należności od akcjonariusza: 

Przychody z działalności operacyjnej 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Sprzedaż do:       

Akcjonariusz 4 090 4 281  25 408 

Razem 4 090 4 281  25 408 
Należności 

  
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

       

Akcjonariusz 1 784 2 067  5 303 

Razem 1 784 2 067  5 303 

Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych, w związku z czym nie 
ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w rachunku zysków i strat. 
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W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty zakupów oraz zobowiązań wobec 
właściciela Spółki: 

Zakup (koszty, aktywa) 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Zakup od:       

Akcjonariusz 205 38  38 

Razem 205 38  38 
 

Zobowiązania 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

       

Akcjonariusz 75 163  125 

Spółka zależna 200  

Razem 275 163  125 
 

21. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły aktywa ani zobowiązania warunkowe. 

22. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 

Spółka narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz zobowiązania 
finansowe Spółki w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 5.1. Ryzykami, na które narażona jest 
Spółka, są: 

 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko kredytowe oraz 

 ryzyko płynności. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym Spółki koordynowane jest przez Zarząd. W procesie zarządzania ryzykiem 
najważniejszą wagę mają następujące cele: 

 zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych, 

 stabilizacja wahań wyniku finansowego Spółki, 

 wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych, 

 osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł 
finansowania działań inwestycyjnych. 

Spółka nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony ekonomicznej 
przeprowadzane transakcje mają charakter zabezpieczający przed określonym ryzykiem. 

Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Spółka. 

22.1. Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 

Większość transakcji w Spółce przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Spółki na ryzyko walutowe wynika 
z zagranicznych transakcji sprzedaży oraz zakupu, które zawierane są przede wszystkim w EUR.  

Aktywa oraz zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych 
przeliczone na PLN kursem zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy, przedstawiają się następująco: 
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Wartość wyrażona w walucie (w tys.): 
  Nota 

EUR USD GBP … … 
Wartość po 
przeliczeniu

Stan na 31.12.2012               

Aktywa finansowe (+):                
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 2     10
Zobowiązania finansowe (-):        

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   2   10

Stan na 31.12.2011         

Aktywa finansowe (+):           
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 70         309 
Zobowiązania finansowe (-):              

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   70   309 

Stan na 31.12.2010               

Aktywa finansowe (+):                 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 73         289 
Zobowiązania finansowe (-):              

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   73   289 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki oraz wahań kursu EUR do PLN. 

Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN oraz USD/PLN o 10% w stosunku do kursu 
zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  

Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 
  Wahania 

kursu EUR USD razem EUR USD razem 

Stan na 31.12.2012           

Wzrost kursu walutowego 10% -    
Spadek kursu walutowego -10% -    

Stan na 31.12.2011         

Wzrost kursu walutowego 10% 31   31 31    31 
Spadek kursu walutowego -10% (31)   (31) (31)   (31)

Stan na 31.12.2010               

Wzrost kursu walutowego 10% 29   29 29    29 
Spadek kursu walutowego -10% (29)   (29) (29)   (29)

Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji 
przeprowadzanych w walucie. Niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla 
określenia ekspozycji Spółki na ryzyko walutowe. 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych 
z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Spółka jest 
narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań 
finansowych: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy. 

Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą procentową, 
przedstawiono w notach nr 5.2, 5.3 oraz 5.4. 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 1%. Kalkulację przeprowadzono na podstawie 
zmiany średniej stopy procentowej obowiązującej w okresie o (+/-) 1% oraz w odniesieniu do aktywów oraz 
zobowiązań finansowych wrażliwych na zmianę oprocentowania, tj. oprocentowanych zmienną stopą procentową. 
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Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 

  Wahania 
stopy 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Wzrost stopy procentowej 1% (114) (133)  (148)  (114) (133)  (148)  
Spadek stopy procentowej -1% 114        133            148  114          133             148  

 

22.2. Ryzyko kredytowe 

Maksymalna ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową następujących 
aktywów finansowych: 

  Nota 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Pożyczki        
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności finansowe 8 9 549 3 766  7 153 
Pochodne instrumenty finansowe        
Papiery dłużne        

Jednostki funduszy inwestycyjnych        
Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 5.3   3  3 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 5 626 337  3 436 
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych 
gwarancji i poręczeń        

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem   15 175 4 106  10 592 

Spółka w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko 
kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko 
kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem 
kredytowym Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności.  

W ocenie Zarządu Spółki powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z tytułu utraty 
wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. Z tego też względu 
Spółka nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki 
kredytowania. 

Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe pod kątem zalegania 
oraz strukturę wiekową należności zaległych nieobjętych odpisem przedstawiają poniższe tabele: 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
  

Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe 

Należności krótkoterminowe:         
Należności z tytułu dostaw i usług 5 257 4 384 2 187 1 579  5 812  1 341 
Odpisy aktualizujące wartość należności  
z tytułu dostaw i usług (-) (92)       
Należności z tytułu dostaw i usług netto 5 257 4 292 2 187 1 579  5 812  1 341 
Pozostałe należności finansowe       
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych 
należności (-)       
Pozostałe należności finansowe netto   
Należności finansowe 5 257 4 292 2 187 1 579  5 812  1 341 
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31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

  Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności krótkoterminowe zaległe:         
do 1 miesiąca      
od 1 do 6 miesięcy 4 243  367   883    
od 6 do 12 miesięcy 49  1 210   265    
powyżej roku  2   193    
Zaległe należności finansowe 4 292 1 579   1 341   

*Należności z tytułu dostaw i usług 

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług Spółka nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku 
z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. W oparciu o historycznie 
kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami zaległe należności nieobjęte odpisem nie wykazują 
znacznego pogorszenia jakości – większość z nich mieści się w przedziale do miesiąca – i nie zachodzą obawy 
co do ich ściągalności. 

Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz 
pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność 
podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały szczegółowo 
omówione w notach nr 5.2, 5.3 oraz 8. 

22.3. Ryzyko płynności 

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 
finansowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 
zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące 
monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie 
prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę 
porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności 
pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.  

Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne, mieściły się w następujących 
przedziałach terminów wymagalności: 

Krótkoterminowe: Długoterminowe: 
  Nota do 6  

m-cy 
6 do 12 

m-cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat powyżej  
5 lat 

Przepływy  
razem przed 

zdyskontowaniem

Stan na 31.12.2012          
Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 134 1 110 6 154 3 619 2 460  14 477 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4           -  

Pożyczki  22 22 132 36   212 

Dłużne papiery wartościowe            -  
Leasing finansowy 4 75 75 238     388 
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 6 006         6 006 
Ekspozycja na ryzyko płynności 
Razem   7 237 1 207 6 524 3 655 2 460  21 083 
Stan na 31.12.2011         
Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 164 1 194 6 601 3 876 4 251  17 085 

Kredyty w rachunku bieżącym  50         50 

Pożyczki            

Dłużne papiery wartościowe            
Leasing finansowy  15 15 54     84 
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 2 098 163       2 260 
Ekspozycja na ryzyko płynności 
Razem   3 327 1 372 6 655 3 876 4 251  19 479 
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Krótkoterminowe: Długoterminowe: 
  Nota do 6  

m-cy 
6 do 12 

m-cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat powyżej  
5 lat 

Przepływy  
razem przed 

zdyskontowaniem

Stan na 31.12.2010               

Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 270 1 246 6 931 4 104 5 785  19 336 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4       

Pożyczki            

Dłużne papiery wartościowe            
Leasing finansowy            
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 5 003   125     5 128 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   6 273 1 246 7 056 4 104 5 785  24 464 

W tabeli wykazano wartość umowną zobowiązań, bez uwzględnienia skutków dyskonta w związku z wyceną 
zobowiązań według zamortyzowanego kosztu, stąd prezentowane kwoty mogą odbiegać od ujętych w bilansie.  

Na poszczególne dni bilansowe Spółka posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach bieżących 
w następującej wartości: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Przyznane limity kredytowe 7 000 5 000  1 500 
Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym -   

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym 7 000 5 000  1 500 
 

23. Zarządzanie kapitałem 

Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Spółkę oraz 
zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją 
finansową Spółki. 

Spółka monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych 
o pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów 
pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału Spółka oblicza 
wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem. Spółka zakłada utrzymanie tego wskaźnika na poziomie nie 
niższym niż 0,5. 

Ponadto, by monitorować zdolność obsługi długu, Spółka oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany 
o koszty amortyzacji). Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0.  

Spółka nie podlega zewnętrznym wymogom kapitałowym. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się na następującym 
poziomie: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Kapitał:     

Kapitał własny 60 489 31 353  28 263 
Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela       
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)       

Kapitał 60 489 31 353  28 263 

Źródła finansowania ogółem:       

Kapitał własny 60 489 31 353  28 263 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 906 13 327  14 800 
Leasing finansowy 388 77    

Źródła finansowania ogółem 72 783 44 757  43 063 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,83 0,70  0,66 
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  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
EBITDA       
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 261 4 066  5 566 
Amortyzacja 2 587 2 463  1 989 
EBITDA 11 848 6 529  7 555 
Dług:       
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 906 13 327  14 800 
Leasing finansowy 388 77    
Dług 12 294 13 404  14 800 
Wskaźnik długu do EBITDA 1,04 2,05  1,96 

24. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 31.12.2012 nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym za 
2012 rok. 

25. Pozostałe informacje 

25.1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano 
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2012 – 4,0882, 31.12.2011  
– 4,4168 PLN/EUR, 31.12.2010 – 3,9603 PLN/EUR,  

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-31.12.2012 – 4,1736,  01.01-31.12.2011 – 4,1401 PLN/EUR, 
01.01-31.12.2010 – 4,0044 PLN/EUR. 

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 01.01-31.12.2012  
– 4,5135 PLN/EUR i 4,0465 PLN/EUR, 01.01-31.12.2011 – 4,5642 PLN/EUR i 3,8403 PLN/EUR, 01.01- 
-31.12.2010 – 4,1770 PLN/EUR i 3,8356 PLN/EUR. 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na 
euro, przedstawia tabela: 

od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010   

tys. PLN  tys. EUR  
Rachunek zysków i strat       

Przychody ze sprzedaży 55 554 51 219 34 931 13 311 12 371  8 723 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

9 261 4 067 5 566 2 219 982  1 390 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 425 3 081 4 534 2 019 744  1 132 
Zysk (strata) netto 8 122 3 089 4 049 1 946 746  1 011 
Zysk na akcję (PLN) 3,09 2,31 3,03 0,74 0,56  0,76 
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) -  -   

Średni kurs PLN / EUR w okresie X  X X 4,1736  4,1401  4,0044 

     

Rachunek przepływów 
pieniężnych 

            

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

10 096 21 5 808 2 419 5  1 450 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(2 310) (659) (1 135) (554) (159) (283)

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej 

(2 495) (2 461) (2 494) (598) (594) (623)

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

5 290 (3 100) 2 179 1 267 (749) 544 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1736  4,1401  4,0044 
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31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
  tys. PLN tys. EUR 

Bilans             

Aktywa 87 926 49 950 55 308 21 507  11 309  13 965 

Zobowiązania długoterminowe 11 908 13 283 14 983 2 913  3 007  3 783 

Zobowiązania krótkoterminowe 15 529 5 309 12 057 3 798  1 202  3 044 

Kapitał własny 60 489 31 357 28 268 14 796  7 099  7 137 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,0882 4,4168  3,9606 
 

25.2. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

Akcjonariusz  
Liczba

akcji
Liczba

głosów

Wartość 
nominalna 

akcji w zł 

Udział
w kapitale 

podstawowym
Erbinvest Limited 2 476 413 2 476 413 8 669 363,50 35,0%
Biznesmagtor Limited 2 565 961 2 565 961 8 978 945,50 33,8%
Daniel Janusz 890 138 890 138 3 115 483,00 12,1%
Magdalena Łabudzka-Janusz 860 654 860 654 3 012 289,00 11,7%
Contractus Sp. z o.o. 333 750 333 750 1 168 125,00 4,6%
Wamano Limited 210 000 210 000 735 000,00 2,9%
Pozostali akcjonariusze 1 000 1 000 3 500,00 0,0%

Razem 7 337 916 7 337 916 25 682 706,00 100%
  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wystąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.  

W dniu 29 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 3 060 301 akcji. Nowe akcje zostały objęte przez 
pana Daniela Janusza w zamian za wkład niepieniężny w postaci 214 219 udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie oraz za wkład pieniężny w wysokości 0,52 PLN.  

W dniu 5 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2 942 615 akcji. Nowe akcje zostały objęte przez 
panią Magdalenę Łabudzką-Janusz w zamian za wkład niepieniężny w postaci 205 981 udziałów w kapitale 
zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie oraz za wkład pieniężny w wysokości 3,48 PLN. 

W dniu 24 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 2 670 413 
udziałów pomiędzy panem Danielem Januszem a Erbinvest Limited.  

W dniu 24 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 2 581 961 
udziałów pomiędzy panią Magdalenę Łabudzką-Janusz a Biznesmagtor Limited.  

W dniu 25 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 105 000 udziałów 
pomiędzy Erbinvest Limited a Wamano Limited. 

W dniu 25 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 105 000 udziałów 
pomiędzy Biznesmagtor Limited a Wamano Limited.  



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Emitenta: Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 31.12.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

333 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

25.3. Wynagrodzenia Członków Zarządu  

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu wyniosła: 
W Spółce: 

  
Wynagrodzenie Inne świadczenia 

Razem 

Okres od 01.01 do 31.12.2012       

Daniel Janusz 116 72  188 
Mieczysław Mietelski 87 38  125 
Jacek Wardzyk 22 22  44 
Robert Wiśniewski 22 22  44 
Piotr Wielesik 49   49 

Razem 296 154  450

Okres od 01.01 do 31.12.2011       

Daniel  Janusz 58 63  121 
Robert  Wiśniewski 43 43  86 
Mieczysław Mietelski 51 62  113 
Jacek  Wardzyk 43 43  86 

Razem 195 211  406 
 

Okres od 01.01 do 31.12.2010       

Daniel  Janusz 58 55  113 
Robert  Wiśniewski 43 35  78 
Mieczysław  Mietelski 51 56  107 
Jacek  Wardzyk 43 35  78 

Razem 195 181  376 
 

25.4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej  

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej wyniosła: 
W Spółce: 

  
Wynagrodzenie Inne świadczenia 

Razem 

Okres od 01.01 do 31.12.2012       

Adamowicz Małgorzata 15 15  30 
Magdalena Łabudzka-Janusz 58 41  99 
Maciej Łabudzki 12 8  20 
Henryk Chojnacki 2   2 
Macjej Janusz 2   2 
Maciej Kowalski 2   2 
Jakub Marcinowski 2   2 

Razem 93 64  157 

Okres od 01.01 do 31.12.2011     

Magdalena Łabudzka-Janusz 29 42  71 
Małgorzata Adamowicz 20 14  34 
Maciej  Łabudzki 16 9  25 

Razem 65 65 130
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W Spółce: 
  

Wynagrodzenie Inne świadczenia 
Razem 

Okres od 01.01 do 31.12.2010  
Magdalena  Łabudzka-Janusz 29 19  48 
Małgorzata  Adamowicz 20 14  34 
Maciej  Łabudzki 16 10  26 

Razem 65 43  108 
 

25.5. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Audytorem dokonującym badania sprawozdań finansowych Spółki jest Grant Thornton Frąckowiak spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytułów 
wyniosło: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych 26 29  42 
Przegląd sprawozdań finansowych     
Doradztwo podatkowe   4 
Pozostałe usługi  2  3 

Razem 26 31  49 

 

25.6. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników 
kształtowały się następująco: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Pracownicy umysłowi 30 30  27 
Pracownicy fizyczni 132 129  146 

Razem 162 159  173 
 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Liczba pracowników przyjętych 58 54  87 
Liczba pracowników zwolnionych (-) (45) (68) (47)

Razem 13 (14) 40 
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26. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 

Inwestycje w jednostkach zależnych 

31.12.2012 
  Siedziba  

jednostki zależnej 
Udział w kapitale 

podstawowym Cena nabycia Skumulowana 
utrata wartości 

Feer-Pol Sp. z o.o. Polska 100% 21 005   
Pol-Silos Sp. z o.o.* Polska 100% 5   

Razem 21 010  -  

Bilansowa wartość inwestycji 21 010  

*Udziały posiadane pośrednio przez spółkę Feer-Pol Sp.z o.o. 

Wartość inwestycji w jednostkach zależnych podlega corocznemu testowi na utratę wartości lub częściej, jeżeli 
istnieją przesłanki wystąpienia utraty wartości. W przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości Spółka ustala 
wartość odzyskiwalną inwestycji, za którą uznaje się wartość użytkową oszacowaną na podstawie 
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. W 2012 roku Spółka nie dokonywała odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości przedstawionych wyżej inwestycji.  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

Nie występują. 
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27. Zatwierdzenie do publikacji 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2012 (wraz z danymi porównawczymi) 
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 12 lutego 2013 roku. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

12.02.2013 r. Daniel Janusz Prezes Zarządu

12.02.2013 r. Piotr Wielesik Członek Zarządu

12.02.2013 r. Mieczysław Mietelski Członek Zarządu
Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

12.02.2013 r. Irena Dworzak Główny Księgowy
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SKONSOLIDOWANY BILANS 

AKTYWA Noty 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Aktywa trwałe       
Wartość firmy  -   
Wartości niematerialne 2 21 435 29  42
Rzeczowe aktywa trwałe 3 32 521 32 778 34 448
Nieruchomości inwestycyjne  -   
Inwestycje w jednostkach zależnych  0  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych  -   
Należności i pożyczki  -   
Pochodne instrumenty finansowe  -  
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5 3 3 3
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  -   
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 7 7 

Aktywa trwałe  53 967 32 818 34 493

 
Aktywa obrotowe     

Zapasy 7 15 206 11 734 9 406
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 14 2 007 504 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 10 313 4 202 7 237
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  -  276 166
Pożyczki  -   
Pochodne instrumenty finansowe  -   
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe  -   
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 602 80 570
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 5 645 337 3 436
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  -   

Aktywa obrotowe  33 772 17 132 20 815

Aktywa razem  87 740 49 950 55 308
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SKONSOLIDOWANY BILANS (CD.) 

PASYWA Noty 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Kapitał własny       
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej:  
Kapitał podstawowy 10 25 683 4 673 4 673
Akcje własne (-) -   
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej -   
Pozostałe kapitały 28 595 25 443 20 332
Zyski zatrzymane: 6 209 1 241 3 264
– zysk (strata) z lat ubiegłych (1 911) (1 848) (785)
– zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki  
   dominującej 8 120 3 089 4 049

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej 60 487 31 357 28 268

Udziały niedające kontroli - - -

Kapitał własny 60 487 31 357 28 268

Zobowiązania  
Zobowiązania długoterminowe  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5 10 268 11 667 13 200
Leasing finansowy 4 238 51 
Pochodne instrumenty finansowe   
Pozostałe zobowiązania 12   125
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 381 382 383
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 11 74 73 
Pozostałe rezerwy długoterminowe   
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 947 1 111 1 275

Zobowiązania długoterminowe 11 908 13 283 14 983

  
Zobowiązania krótkoterminowe  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania 12 12 079 2 655 9 301
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 131  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5 1 653 1 660 1 600
Leasing finansowy 4 149 26 
Pochodne instrumenty finansowe -   
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 11 1 143 776 767
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe -   
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 190 193 389
Zobowiązania związane z aktywami  
przeznaczonymi do sprzedaży -   

Zobowiązania krótkoterminowe 15 345 5 309 12 057

Zobowiązania razem 27 253 18 593 27 040

Pasywa razem 87 740 49 950 55 308
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

Działalność kontynuowana       
Przychody ze sprzedaży 1 55 563 51 219 34 931
Przychody ze sprzedaży produktów  46 954 50 543 34 713
Przychody ze sprzedaży usług   8 070  
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  539 676 218
Koszt własny sprzedaży  43 019 44 689 27 969
Koszt sprzedanych produktów  36 174 44 058 27 806
Koszt sprzedanych usług  6 260  
Koszt sprzedanych towarów i materiałów  585 630 163

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  12 544 6 530 6 962
Koszty sprzedaży  237  
Koszty ogólnego zarządu  3 230 2 438 1 796
Pozostałe przychody operacyjne 15 373 387 1 220
Pozostałe koszty operacyjne 15 203 413 821
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)  -   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  9 247 4 067 5 566
Przychody finansowe 16 91 23 27
Koszty finansowe 16 914 1 009 1 059
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

 
-   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  8 424 3 081 4 534
Podatek dochodowy 17 304 (8) 485

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  8 120 3 089 4 049
Działalność zaniechana    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  -   

Zysk (strata) netto  8 120 3 089 4 049
Zysk (strata) netto przypadający:    
– akcjonariuszom podmiotu dominującego  8 120 3 089 4 049
– podmiotom niekontrolującym  - - -

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

z działalności kontynuowanej 18  

– podstawowy  3,09 2,31  3,03
– rozwodniony  3,09 2,31  3,03
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

Zysk (strata) netto  8 120 3 089 4 049
Inne całkowite dochody     
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych   
    
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:   
– dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
   całkowitych 

  

– kwoty przeniesione do wyniku finansowego   
    
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

  

– dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
   całkowitych 

  

– kwoty przeniesione do wyniku finansowego   
– kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji  
   zabezpieczanych 

  

    
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających  
za granicą 

  

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego  
– sprzedaż jednostek zagranicznych 

  

    
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

  

    
Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu   

Całkowite dochody  8 120 3 089 4 049
Całkowite dochody przypadające:   
– akcjonariuszom podmiotu dominującego  8 120 3 089 4 049
– podmiotom niekontrolującym  - - -
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

 
Noty Kapitał 

podstawowy 
Akcje  

własne (-) 

Kapitał ze sprzedaży  
akcji powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
zatrzymane Razem 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

Saldo na dzień 01.01.2012 roku  4 673     23 326 1 425 29 423 29 423  
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości        2 117 (184) 1 933 1 933  
Korekta błędu podstawowego               

Saldo po zmianach  4 673    25 443 1 241 31 356 31 356  
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku 
Emisja akcji  21 010         21 010 21 010  
Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

   

Wycena opcji (program płatności akcjami)    
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej  
- transakcje z podmiotami niekontrolującymi 

   

Dywidendy           
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał        3 152 (3 152)    

Razem transakcje z właścicielami  21 010    3 152 (3 152) 21 010 21 010  

Zysk netto za okres od 01.01  
do 31.12.2012 roku 

 
        8 120 8 120 8 122  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu  
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

   

Razem całkowite dochody       8 120 8 120 8 122  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych 
(sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) 

   

Saldo na dzień 31.12.2012 roku  25 683    28 595 6 209 60 487 60 487  
 



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Grupy Kapitałowej: Grupa Kapitałowa Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 31.12.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

343 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

  Kapitał własny  

 
Noty Kapitał 

podstawowy 
Akcje  

własne (-) 

Kapitał ze sprzedaży 
akcji powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2011 roku  4 673 20 839 5 112 30 623 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  (2 625) (121) (2 746) 
Korekta błędu podstawowego  2 117 (1 727) 390 

Saldo po zmianach  4 673 20 332 3 264 28 268 
Emisja akcji   
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)   
Wycena opcji (program płatności akcjami)   
Dywidendy   
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał  5 112 (5 112)  

Razem transakcje z właścicielami  5 112 (5 112)  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku  3 089 3 089 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2011 roku 

  

Razem całkowite dochody  3 089 3 089 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych  
(sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) 

  

Saldo na dzień 31.12.2011 roku  4 673 25 443 1 241 31 357 
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  Kapitał własny 

 
Noty Kapitał 

podstawowy 

Należne wpłaty  
na kapitał 

podstawowy (-) 

Kapitał ze sprzedaży  
akcji powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku  4 673  13 160 7 679 25 511 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości   2 117 (139) 1 978 
Korekta błędu podstawowego   (2 625) (646) (3 271) 

Saldo po zmianach  4 673  12 653 6 894 24 219 
Emisja akcji    
Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

   

Wycena opcji (program płatności akcjami)    
Dywidendy    
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał   7 679 (7 679)  

Razem transakcje z właścicielami   7 679 (7 679)  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku   4 049 4 049 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres  
od 01.01 do 31.12.2010 roku 

   

Razem całkowite dochody   4 049 4 049 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych  
(sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) 

   

Saldo na dzień 31.12.2010 roku  4 673  20 332 3 264 28 268 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty od 01.01 
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01 
do 31.12.2010

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

 
 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  8 424 3 081 4 534
Korekty 19  3 346 3 407 3 002

Zmiany w kapitale obrotowym 19 (1 635) (6 356) (1 007)

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych   
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej   
Zapłacony podatek dochodowy  (36)  (110) (722)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  10 100  21 5 808
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

 
  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych  (645) (32) (39)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych    
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (1 803) (686) (1 118)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  61 59 23
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych    
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych    
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych    
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych     
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych    
Pożyczki udzielone    
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych    
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych    
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych    
Otrzymane odsetki  77  
Otrzymane dywidendy    

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (2 310) (659) (1 135)
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

 
 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji    
Nabycie akcji własnych    
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli    
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
Wykup dłużnych papierów wartościowych    
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek    
Spłaty kredytów i pożyczek  (1 392) (1 532) (1 485)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (198) (28) 
Odsetki zapłacone  (891) (901) (1 010)
Dywidendy wypłacone    

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (2 480) (2 461) (2 494)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych  
i ich ekwiwalentów 

 
5 309 (3 100) 2 179

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  337 3 436 1 258

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  5 646 337 3 436
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DODATKOWE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
Informacje ogólne 

a) Informacje o jednostce dominującej 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Feerum S.A. [dalej zwana „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Feerum 
S.A. [dalej zwana „Spółką dominującą”].  

Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 15.01.2007 r. Spółka dominująca jest wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia- 
-Fabrycznej – IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280189. Spółce dominującej nadano numer 
statystyczny REGON 020517408. Akcje Spółki dominującej będą notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Spółka złożyła prospekt do KNF  i jest w trakcie prac przygotowawczych, aby stać się spółką 
publiczną notowaną na Giełdzie. 

Siedziba spółki dominującej mieści się przy ul. Okrzei 6 w Chojnowie 59-225. Siedziba Spółki dominującej jest 
jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.  

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki dominującej 

W skład Zarządu spółki dominującej na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, tj. 12 lutego 
2013 r. wchodzili:  

 Daniel Wojciech Janusz – Prezes Zarządu, 

 Mieczysław Leon Mietelski – Członek Zarządu, 

 Piotr Paweł Wielesik – Członek Zarządu. 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 12 lutego 2013 roku skład Zarządu Spółki dominującej zmienił się 
w następujący sposób: 

 Pan Jacek Jan Wardzyk  został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu dnia 27 czerwca 2012 roku, 

 Pan Robert Wojciech Wiśniewski został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu dnia 27 czerwca 
2012 roku, 

 Pan Piotr Paweł Wielesik został powołany na stanowisko Członka Zarządu dnia 27 czerwca 2012 roku. 

W skład Rady Nadzorczej spółki dominującej na dzień 12 lutego 2013 roku wchodzili:  

 Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

 Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Henryk Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Maciej Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej. 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 lutego 2013 roku skład Rady Nadzorczej spółki dominującej zmienił 
się w następujący sposób: 

 Pani Małgorzata Adamowicz została odwołana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej dnia 
5 października 2012 roku, 

 Pan Maciej Łabudzki został odwołany ze stanowiska Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Henryk Chojnacki został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Maciej Kowalski został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Maciej Janusz został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku, 

 Pan Jakub Marcinowski został powołany na stanowisko Członka Rady  Nadzorczej dnia 5 października 
2012 roku. 
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c) Charakter działalności Grupy 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:  

 Produkcja wyrobów z blachy dla przemysłu rolnego i spożywczego 

 Silosy i  suszarnie zbożowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki kubełkowe 

 Urządzenia odpylające oraz sterownicze 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej 
segmentów operacyjnych. 

d) Informacje o Grupie Kapitałowej 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Feerum S.A. zostały objęte następujące spółki 
zależne: 

Udział Grupy w kapitale: 
Nazwa spółki zależnej Siedziba 

31.12.2012 31.12.2011

Feer-Pol Sp. z o.o. Chojnów, Polska 100 % - %

Pol-Silos Sp. z o.o. Chojnów, Polska 100 % - %

Dnia 26 lipca 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Pol-Silos sp. z o.o., w której 
akcjonariusze Emitenta, pan Daniel Janusz i pani Magdalena Łobudzka-Janusz, byli udziałowcami posiadającymi 
po 50% udziałów. Podwyższenie nastąpiło w drodze wniesienia przez pana Daniela Janusza wkładu 
niepieniężnego w wysokości 21 000 000,00 zł w postaci: 

 prawa do znaku towarowego „FEERUM”, nr świadectwo ochronne 216459 z dnia 2 października 
2006 roku i 221288 z dnia 10 września 2007 roku o wartości 20 800 000,00 zł 

 wierzytelności z tytułu opłat licencyjnych wobec Emitenta w kwocie 200 000,00 zł. 

Kapitał podstawowy spółki Pol-Silos sp. z o.o. został podwyższony o 100 zł w drodze objęcia 2 udziałów 
o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki Pol-Silos sp. z o.o. po podwyższeniu wynosił 
5 100,00 zł. 

Dnia 31 lipca 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Feer-Pol sp. z o.o., w której 
akcjonariusze Emitenta, pan Daniel Janusz i pani Magdalena Łobudzka-Janusz, byli udziałowcami posiadającymi 
po 50% udziałów. Podwyższenie kapitału o kwotę 10 708 450,00 zł nastąpiło w drodze: 

 wniesienia przez pana Daniela Janusza wkładu niepieniężnego w postaci 52 udziałów spółki Pol-Silos 
sp. z o.o. o wartości 10 708 401,53 zł 

 wkładu pieniężnego w kwocie 48,47 zł. 

Kapitał podstawowy spółki Feer-Pol sp. z o.o. został podwyższony o 10 708 450,00 zł w drodze objęcia 214 169 
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki Feer-Pol sp. z o.o. po podwyższeniu 
wynosił 10 713 450,00 zł. 

Dnia 6 sierpnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Feer-Pol sp. z o.o., w której 
akcjonariusze Emitenta, pan Daniel Janusz i pani Magdalena Łobudzka-Janusz, byli udziałowcami posiadającymi 
po 50% udziałów. Podwyższenie kapitału o kwotę 10 296 550,00 zł nastąpiło w drodze: 

 wniesienia przez panią Magdalenę Łobudzką-Janusz wkładu niepieniężnego w postaci 50 udziałów 
spółki Pol-Silos sp. z o.o. o wartości 10 296 550,00 zł. 

Kapitał podstawowy spółki Feer-Pol sp. z o.o. został podwyższony o 10 296 550,00 zł w drodze objęcia 205 931 
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki Feer-Pol sp. z o.o. po podwyższeniu 
wynosił 21 010 000,00 zł. 

Dnia 28 września 2012 roku Daniel Janusz, akcjonariusz spółki dominującej, wniósł do spółki dominującej 
aportem 214 219 udziałów posiadanych w spółce Feer-Pol sp. z o.o., stanowiących 51% kapitału własnego  
Feer-Pol sp. z  o.o. z siedzibą w Chojnowie.  

W wyniku powyższej transakcji kapitał podstawowy spółki dominującej został podniesiony o kwotę 10 711 053,50 zł 
poprzez wyemitowanie 3 060 301 akcji imiennych o wartości nominalnej 3,50 zł każda. Wartość aportu w postaci 
udziałów Feer-Pol sp. z o.o. wynosiła 10 711 052,98 zł, 0,52 zł kapitału zostało pokryte wkładem pieniężnym. 
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Dnia 5 października 2012 roku Magdalena Łobudzka-Janusz, akcjonariusz spółki dominującej, wniosła do spółki 
dominującej aportem 205 981 udziałów posiadanych w spółce Feer-Pol sp. z o.o., stanowiących 49% kapitału 
własnego Feer-Pol sp. z  o.o. z siedzibą w Chojnowie.  

W wyniku powyższej transakcji kapitał podstawowy spółki dominującej został podniesiony o kwotę 10 299 152,50 zł 
poprzez wyemitowanie 2 942 615 akcji imiennych o wartości nominalnej 3,50 zł każda. Wartość aportu w postaci 
udziałów Feer-Pol sp. z o.o. wynosiła 10 299 149,02 zł, 3,48 zł kapitału zostało pokryte wkładem pieniężnym. 

Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jednostek objętych konsolidacją 
jest nieoznaczony.  

e) Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2012 (wraz 
z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia 12 lutego 
2013 roku (patrz nota 26).  

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

a) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, 
obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2012 roku.  

Walutą funkcjonalną Spółki dominującej oraz walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano 
inaczej). Sprawozdania finansowe spółek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską 
według zasad zaprezentowanych poniżej w zasadach rachunkowości. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy. 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Grupę od 2012 roku 

Nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2012 roku: 

 MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później. Zmiana wprowadza dodatkowe ujawnienia dotyczące 
transferu aktywów finansowych, zarówno tych, które skutkują usunięciem z bilansu, jak i tych, które 
powodują powstanie odpowiadającego im zobowiązania. 

 MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później. Dotychczas MSSF 1 uzależniał możliwość skorzystania 
z niektórych zwolnień i wyłączeń od faktu, czy transakcja nastąpiła przed czy po 1 stycznia 2004 roku. 
Zmiana MSSF 1 dotyczy zastąpienia tej daty dniem przejścia na MSSF. Ponadto wprowadzono zmiany 
zasad postępowania w przypadku, gdy jednostka działała w okresie ostrej hiperinflacji, kiedy nie były 
osiągalne wskaźniki cen oraz nie istniała stabilna waluta obca. 

 MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2012 lub później. Zmieniony standard reguluje, w jaki sposób kalkulować podatek odroczony 
w przypadkach, gdy prawo podatkowe odmiennie traktuje odzyskanie wartości nieruchomości 
inwestycyjnej poprzez jej wykorzystanie (czynsze) i zbycie, a jednostka nie ma planów co do jej zbycia. 
Zmiana MSR 12 powoduje wycofanie interpretacji SKI 12, ponieważ jej regulacje zostały włączone do 
standardu. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku, pozostają bez 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez IASB, lecz nie zatwierdzone przez Unię 
Europejską, wykazywane są poniżej w punkcie dotyczącym standardów i interpretacji, które nie weszły w życie. 
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Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w życie 

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego 
zastosowania standardu lub interpretacji. 

Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie na dzień 31 grudnia 2012 roku, i ich wpływ na 
sprawozdanie Grupy  

Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub 
znowelizowane standardy i interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2012 roku: 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2015 lub później (standard niezaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard ma docelowo zastąpić obecny MSR 39. Opublikowana dotychczas część MSSF 9 
zawiera regulacje dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, klasyfikacji i wyceny 
zobowiązań finansowych oraz usuwania z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych. Grupa jest 
w trakcie oceny wpływu tej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard zastępuje większą część MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe”. MSSF 10 wprowadza nową definicję kontroli, jednak zasady i procedury konsolidacji nie 
ulegają zmianie. W ocenie Grupy zmiany mogą mieć wpływ w odniesieniu do jednostek, dla których 
według dotychczasowych regulacji obowiązek konsolidacji nie był jednoznaczny. Grupa jest w trakcie 
oszacowywania wpływu nowych regulacji. 

 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). MSSF 11 zastępuje 
MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. W nowym standardzie podejście księgowe do 
wspólnej umowy wynika z jej treści ekonomicznej, tj. praw i obowiązków stron. Ponadto MSSF 11 usuwa 
możliwość rozliczania inwestycji we wspólne przedsięwzięcia za pomocą konsolidacji proporcjonalnej. 
Inwestycje te rozliczane są metodą praw własności w sposób aktualnie stosowany dla jednostek 
stowarzyszonych. W ocenie Grupy nowy standard może mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji. 

 MSSF 12 „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” – data wejścia w życie: okresy 
roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję 
Europejską). Nowy MSSF 12 określa wymogi dotyczące ujawniania informacji o konsolidowanych 
i niekonsolidowanych jednostkach, w których podmiot sporządzający sprawozdanie posiada znaczące 
zaangażowanie. Pozwoli to inwestorom na ocenę ryzyka, na które narażony jest podmiot tworzący 
jednostki specjalnego przeznaczenia i inne podobne struktury. W ocenie Grupy standard wpłynie na 
rozszerzenie ujawnień prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 (zmiana) „Inwestycje 
w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiany zaakceptowane przez Komisję Europejską). 
Zmiany MSR 27 i 28 są konsekwencją wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. MSR 27 będzie 
dotyczył wyłącznie jednostkowych sprawozdań finansowych, natomiast MSR 28 obejmie swym 
zakresem inwestycje we wspólne przedsięwzięcia. 

 MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (standard zaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy standard 
ujednolica pojęcie wartości godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki 
i zasady, które do tej pory były rozproszone w różnych standardach. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Dokument wprowadza 
kilka zmian, z czego najważniejsze dotyczą programów określonych świadczeń: likwidacja metody 
„korytarzowej” oraz prezentacja skutków ponownej wyceny w pozostałych dochodach całkowitych. 
Zmiana nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2012 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmieniono wymóg prezentacji innych dochodów całkowitych. Według poprawionego MSR 1 inne 
dochody całkowite należy grupować w dwa zbiory: 

o elementy, które w późniejszym terminie zostaną przeklasyfikowane do wyniku finansowego 
(np. skutki wyceny instrumentów zabezpieczających), oraz  
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o elementy, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena środków 
trwałych do wartości godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach zatrzymanych 
z pominięciem wyniku). 

Zmiana MSR 1 wpłynie na zakres ujawnień prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. Zmiana pozostaje bez wpływu na ujmowanie i wycenę innych dochodów całkowitych. 

 KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” – data wejścia 
w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (interpretacja zaakceptowana 
przez Komisję Europejską). Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
opublikował interpretację, która dotyczy podejścia księgowego do kosztów ponoszonych w kopalniach 
odkrywkowych w celu uzyskania dostępu do coraz głębszych pokładów rudy. Zgodnie z interpretacją 
koszty te należy aktywować w podziale na zapas (w części przypadającej na wydobytą przy okazji rudę) 
i aktywa trwałe (w części przypadającej na uzyskanie dostępu do głębszych pokładów). W ocenie Grupy 
zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiany w standardzie przewidują konieczność ujawniania informacji na temat aktywów finansowych 
i zobowiązań finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazywane są w kwotach netto. 
Należy ujawnić w informacji dodatkowej kwoty netto i brutto aktywów i zobowiązań, które podlegają 
kompensacie. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiana do MSR 32 wprowadza szczegółowe objaśnienie stosowania warunków dotyczących 
prezentowania aktywów i zobowiązań finansowych w kwotach netto. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiana niezaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zmiana do 
MSSF 1 zezwala jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy na ujęcie istniejących na dzień 
przejścia pożyczek otrzymanych od państwa na preferencyjnych warunkach według jednej z dwóch 
wybranych przez jednostkę metod: 

o według wartości wynikającej ze stosowanych do tej pory zasad rachunkowości lub 

o według wartości wynikającej z retrospektywnego zastosowania odpowiednich standardów, 
które wymagają szczególnego ujęcia pomocy rządowej w sprawozdaniu finansowym (MSR 20 
oraz MSSF 9 lub MSR 39) – pod warunkiem że istniały informacje umożliwiające odpowiednią 
wycenę na dzień ujęcia pożyczki.  

 Zmiany do MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32, MSR 34 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: 
cykl 2009-2011”, które wchodzą w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 
roku lub później (zmiany niezaakceptowane przez Komisję Europejską). Poza zmianami zasad 
prezentacji wynikającymi z MSR 1, zmiany standardów nie będą miały istotnego wpływu na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Poprawki do standardów obejmują: 

o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: uregulowano postępowanie w przypadku, 
gdyby spółka stosowała MSSF, następnie przeszła na inne zasady rachunkowości, a potem 
ponownie na MSSF. Zgodnie ze zmianą ponowne przejście na MSSF może odbyć się albo na 
podstawie MSSF 1, albo MSR 8. 

o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: zgodnie ze zmianą przy przejściu na MSSF 
spółka może przyjąć na dzień przejścia na MSSF wartość aktywowanych kosztów finansowania 
zewnętrznego ustaloną zgodnie z wcześniej stosowaną polityką rachunkowości. Po tym dniu 
należy stosować MSR 23. 

o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: zmiana polega na rezygnacji z wymogu 
zamieszczania not do trzeciego bilansu, który prezentowany jest w sprawozdaniu, w przypadku 
zmian zasad rachunkowości lub prezentacji. 

o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: uszczegółowiono, że jednostka może 
prezentować dodatkowe okresy lub dni (ponad te wymagane przez standard) w sprawozdaniu 
finansowym, ale nie musi prezentować ich wtedy do wszystkich elementów sprawozdania 
(na przykład może zaprezentować tylko dodatkowy bilans bez dodatkowego sprawozdania 
z całkowitych dochodów), musi jednak w informacji dodatkowej zaprezentować noty do tego 
dodatkowego okresu lub dnia. 
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o MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”: usunięto niespójność, która powodowała, że część 
odbiorców MSR 16 uważała, że części zamienne należy klasyfikować jako zapasy. Zgodnie 
z poprawionym standardem należy je ujmować jako środki trwałe lub zapasy zgodnie 
z ogólnymi kryteriami określonymi dla aktywów w MSR 16. 

o MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”: uszczegółowienie, że skutki podatkowe wypłat 
dla właścicieli i kosztów transakcji kapitałowych powinny być ujmowane zgodnie z MSR 12. 

o MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”: ujednolicenie wymogów ujawniania 
informacji na temat aktywów i zobowiązań segmentów z MSSF 8. 

 MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 (zmiana) „Wspólne ustalenia 
umowne” oraz MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” – data 
wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiany niezaakceptowane 
przez Komisję Europejską). Zmiany do nowo wydanych standardów dotyczących konsolidacji 
wprowadzają jaśniejsze niż do tej pory przepisy przejściowe i pewne zwolnienia w zakresie prezentacji 
danych porównywalnych. Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji. 

 MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie 
informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” oraz MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania 
finansowe” – data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później 
(zmiany niezaakceptowane przez Komisję Europejską). Zmiana polega na wprowadzeniu zwolnienia 
z obowiązku konsolidacji przez podmioty inwestycyjne. Podmiot inwestycyjny to jednostka spełniająca 
następującą definicję: 

o uzyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów w celu świadczenia tym inwestorom usług 
zarządzania inwestycjami, 

o zobowiązuje się przed inwestorami do tego, że jej celem biznesowym jest inwestowanie 
środków wyłącznie w celu osiągnięcia zwrotów ze wzrostu wartości inwestycji i/lub dywidend, 

o ocenia efektywność swoich inwestycji na podstawie ich wartości godziwej. 

Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji. 

Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub 
interpretacje. 

c) Zasady rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Prezentacja sprawozdań finansowych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Grupa Kapitałowa prezentuje 
odrębnie „Skonsolidowany rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed 
„Skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów”.  

„Skonsolidowany rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast 
„Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią.  

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Grupa prezentuje 
bilans sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego. 

Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd spółki dominującej kieruje się liniami produktowymi, które 
reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę.  Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie 
w ramach danej linii produktowej z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz wytwarzanych wyrobów 
wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd spółki 
dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. 
Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami 
rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych. 
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Aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są 
alokowane do aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów nieujmowanych w ramach 
segmentów operacyjnych należy:  znak towarowy „Feerum”. 

Konsolidacja 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki dominującej oraz 
sprawozdania finansowe spółek, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę, tj. spółek zależnych, sporządzone na 
dzień 31 grudnia 2012 roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną 
spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. 

Sprawozdania finansowe spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym sporządza się na ten sam dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia. W przypadkach gdy jest to konieczne, 
w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad 
rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 

Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne 
z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zależna jest również 
wyłączona z konsolidacji, jeżeli została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej 
przyszłości. Inwestycje w spółkach zależnych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się 
zgodnie z MSSF 5. 

Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 

Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych spółki dominującej oraz spółek zależnych 
poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, 
przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona 
pojedynczą jednostkę gospodarczą, dokonuje się następujących wyłączeń: 

 na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 

 określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 

 salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) wyłącza 
się w całości, 

 wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które są 
ujęte w wartości bilansowej aktywów, takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz 
Grupy analizowane są pod kątem utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy, 

 ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat 
osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).  

Udziały niedające kontroli wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i reprezentują tę część 
dochodów całkowitych oraz aktywów netto spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż spółki Grupy 
Kapitałowej. Grupa alokuje dochody całkowite spółek zależnych pomiędzy akcjonariuszy spółki dominującej oraz 
podmioty niekontrolujące na podstawie ich udziału we własności.  

Do 1 stycznia 2010 roku nadwyżka strat przypadających na akcjonariuszy mniejszościowych ponad wartość 
udziałów mniejszości obciążała spółkę dominującą. Zgodnie ze znowelizowanym MSR 27 Grupa nie dokonywała 
retrospektywnego przekształcenia dokonanej alokacji strat, stąd zyski spółek zależnych, osiągnięte w okresach 
późniejszych, rozliczone będą w pierwszej kolejności na spółkę dominującą do momentu pokrycia strat uprzednio 
przejętych od mniejszości. 

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi, które nie skutkują utratą kontroli przez spółkę dominującą, Grupa 
traktuje jak transakcje kapitałowe:  

 sprzedaż częściowa udziałów na rzecz podmiotów niekontrolujących – różnica pomiędzy ceną 
sprzedaży a wartością bilansową aktywów netto spółki zależnej, przypadających na udziały sprzedane 
podmiotom niekontrolującym, ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji zyski zatrzymane.  

 nabycie udziałów od podmiotów niekontrolujących – różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością 
bilansową aktywów netto nabytych od podmiotów niekontrolujących ujmowana jest bezpośrednio 
w kapitale w pozycji zyski zatrzymane.   
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Połączenia jednostek gospodarczych 

Transakcje połączenia jednostek gospodarczych, wchodzące w zakres MSSF 3, rozliczane są metodą przejęcia. 

Na dzień objęcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej są wyceniane zasadniczo według wartości 
godziwej oraz zgodnie z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, bez względu na to, czy były one 
ujawniane w sprawozdaniu finansowym przejmowanej jednostki przed przejęciem. 

Zapłata przekazana w zamian za kontrolę obejmuje wydane aktywa, zaciągnięte zobowiązania oraz 
wyemitowane instrumenty kapitałowe, wycenione w wartości godziwej na dzień przejęcia. Elementem zapłaty jest 
również warunkowa zapłata, wyceniana w wartości godziwej na dzień przejęcia. Koszty powiązane z przejęciem 
(doradztwo, wyceny itp.) nie stanowią zapłaty za przejęcie, lecz ujmowane są w dacie poniesienia jako koszt. 

Wartość firmy (zysk) kalkulowana jest jako różnica dwóch wartości: 

 suma zapłaty przekazanej za kontrolę, udziałów niedających kontroli oraz wartości godziwej pakietów 
udziałów (akcji) posiadanych w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia oraz 

 wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki. 

Nadwyżka sumy skalkulowanej w sposób wskazany powyżej ponad wartość godziwą możliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego bilansu jako 
wartość firmy. Wartość firmy odpowiada płatności dokonanej przez przejmującego w oczekiwaniu na przyszłe 
korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć. Po 
początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny nabycia pomniejszonej o łączne odpisy 
z tytułu utraty wartości.  

W przypadku gdy ww. suma jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów 
netto jednostki, różnica ujmowana jest niezwłocznie w wyniku. Grupa ujmuje zysk z przejęcia w pozycji 
pozostałych przychodów operacyjnych. 

Do dnia 1 stycznia 2010 roku Grupa stosowała do rozliczania połączeń metodę nabycia w sposób określony 
w wersji MSSF 3 (2004).  

W przypadku połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, Grupa nie stosuje regulacji 
wynikających z MSSF 3, lecz rozlicza takie transakcje metodą łączenia udziałów w następujący sposób: 

 aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane są w wartości bilansowej. Za wartość bilansową 
uznaje się raczej tę wartość, która określona została pierwotnie przez podmiot kontrolujący, niż wartości 
wynikające z jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki przejmowanej, 

 wartości niematerialne oraz zobowiązania warunkowe ujmowane są na zasadach stosowanych przez 
jednostkę przed połączeniem, zgodnie z właściwymi MSSF, 

 nie powstaje wartość firmy – różnica pomiędzy przekazaną zapłatą a nabytymi aktywami netto jednostki 
kontrolowanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji zyski zatrzymane, 

 udziały niedające kontroli wyceniane są w proporcji do wartości bilansowej aktywów netto kontrolowanej 
jednostki, 

 dokonywane jest przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce 
na początek okresu porównawczego. Jeżeli data powstania stosunku podporządkowania nad jednostką 
jest późniejsza niż początek okresu porównawczego, dane porównawcze prezentowane są od momentu, 
kiedy po raz pierwszy powstał stosunek podporządkowania.  

Transakcje w walutach obcych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotym polskim (PLN), który jest również walutą 
funkcjonalną spółki dominującej. 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).  

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, tj. średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej, są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, 
wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej, tj. średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.  
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Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty 
pochodne, ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, z wyjątkiem 
różnic kursowych kapitalizowanych w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości 
(przedstawione w punkcie dotyczącym kosztów finansowania zewnętrznego).  

Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmowane są w rachunku 
zysków i strat, o ile nie stanowią zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Instrumenty pochodne 
zabezpieczające przepływy pieniężne ujmowane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego 
składnika aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic 
kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek.  

Powyższe zasady Grupa stosuje prospektywnie począwszy od 1 stycznia 2009 roku. 

Wartość firmy 

Wartość firmy ujmowana jest początkowo zgodnie z MSSF 3 (patrz wyżej podpunkt dotyczący połączeń jednostek 
gospodarczych). Wartości firmy nie amortyzuje się, zamiast tego corocznie przeprowadzany jest test na utratę 
wartości zgodnie z MSR 36 (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych). 

Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac 
rozwojowych oraz pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia określone w MSR 38. 
W pozycji tej wykazywane są również wartości niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania 
(wartości niematerialne w trakcie wytwarzania). 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne 
o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. 
Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie 
konieczności korygowane od początku następnego roku obrotowego.  

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 

Grupa Okres 
Patenty i licencje 2 lata 
Oprogramowanie komputerowe 2 lata 
Pozostałe wartości niematerialne 2 lata 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane, lecz corocznie są 
poddawane testom na utratę wartości. Posiadane przez Grupę wartości niematerialne o nieokreślonym okresie 
użytkowania obejmują znak towarowy „Feerum”, nr R-221288 oraz R-216459. 

Nie istnieje żadne dające się przewidzieć ograniczenie okresu, w którym składnik ten będzie generował korzyści 
ekonomiczne na rzecz jednostki.  

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, ujmowane są jako koszt 
okresu w momencie ich poniesienia. 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

W spółkach Grupy prowadzone są prace rozwojowe związane z opracowaniem energooszczędnej suszarni  
z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylnia.   

Nakłady bezpośrednio związane z pracami rozwojowymi ujmowane są jako wartości niematerialne tylko wtedy, 
gdy spełnione są następujące kryteria: 

 ukończenie składnika wartości niematerialnych jest wykonalne z technicznego punktu widzenia tak, aby 
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, 

 Grupa zamierza ukończyć składnik oraz jego użytkowanie bądź sprzedaż, 

 Grupa jest zdolna do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 
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 składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne, a Grupa potrafi tę korzyść 
udowodnić, m.in. poprzez istnienie rynku lub użyteczność składnika dla potrzeb Grupy, 

 dostępne są Grupie środki techniczne, finansowe i inne niezbędne do ukończenia prac rozwojowych 
w celu sprzedaży lub użytkowania składnika, 

 nakłady poniesione w trakcie prac rozwojowych można wiarygodnie wycenić i przyporządkować do 
danego składnika wartości niematerialnych. 

Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na 
kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Ocena przyszłych korzyści odbywa 
się na podstawie zasad określonych w MSR 36. 

Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe stosuje się model kosztu historycznego, zgodnie z którym 
składniki aktywów są ujmowane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną 
amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są 
amortyzowane liniowo przez przewidywany okres uzyskiwania korzyści, który przeciętnie wynosi  5  lat.  

Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w rachunku zysków i strat 
w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę nabycia 
zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do użytkowania.  

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe, z wyjątkiem gruntów, wykazywane są według ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe 
aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu 
i przekazania środka trwałego do używania.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, który 
dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Grupa Okres 
Budynki i budowle 40 lat 
Maszyny i urządzenia 7 lat 
Środki transportu 5 lat 
Pozostałe środki trwałe 5 lat 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, po miesiącu w którym środek trwały jest dostępny do 
użytkowania. Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując 
ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. 

Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których można 
przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych 
przeglądów oraz istotne części zamienne i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. 
Bieżące koszty utrzymania poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.   

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 
składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków 
trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych 
i są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  

Aktywa w leasingu 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na 
dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia 
leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  
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Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu 
leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda 
zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad 
jak stosowane do własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że Grupa 
uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy 
z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe 
z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres 
trwania leasingu. 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów: 

 wartość firmy, przy czym po raz pierwszy test na utratę wartości przeprowadza się do końca okresu, 
w którym miało miejsce połączenie,  

 wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz  

 wartości niematerialne, które jeszcze nie są użytkowane. 

W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie 
stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości 
bilansowej danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test na utratę wartości. 

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim 
generują przepływy pieniężne, niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące 
przepływy pieniężne). Składniki aktywów samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są 
indywidualnie.  

Wartość firmy jest alokowana do tych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, z których oczekuje się 
korzyści synergii wynikających z połączenia jednostek gospodarczych, przy czym ośrodkami wypracowującymi 
przepływy pieniężne są co najmniej segmenty operacyjne.  

Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną aktywów bądź ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne, do których aktywa te należą, wówczas wartość bilansowa jest obniżana do 
poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej 
szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego 
z danym składnikiem aktywów.  

Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisywany jest do wartości firmy. Pozostała kwota odpisu 
obniża proporcjonalnie wartość bilansową aktywów wchodzących do ośrodka wypracowującego przepływy.  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
kosztów operacyjnych.  

Odpisy aktualizujące wartość firmy nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku pozostałych 
składników aktywów na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki wskazujące na możliwość odwrócenia 
odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
przychodów operacyjnych. 

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych 
u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje się 
stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań 
finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do 
korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. 
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Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według 
wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku 
zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów 
i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat. 

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. 

Aktywa finansowe 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające 
Grupa klasyfikuje z podziałem na: 

 pożyczki i należności, 

 aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku 
finansowym lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w wyniku finansowym prezentowane 
są jako przychody lub koszty finansowe, z wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, 
które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.  

Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, podlegają 
ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów 
finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego 
wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co 
zostało zaprezentowane poniżej. 

Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do 
określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych 
należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:  

 aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz  

 aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być 
prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników 
zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna 
sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia 
gospodarczego). Dla należności niepodlegających indywidualnej ocenie przesłanki utraty wartości analizowane 
są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. 
z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest 
zatem na zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez 
dłużników. 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują aktywa klasyfikowane 
jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez 
wynik finansowy ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  

Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji 
„Pochodne instrumenty finansowe”, z wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych 
zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń.  

Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w wyniku 
finansowym. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej 
na podstawie bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik 
wyceny, jeżeli aktywny rynek nie istnieje. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, 
z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem 
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których Grupa ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem 
aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności. 

W tej kategorii Grupa ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności wykazywane 
w bilansie w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”.  

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość 
wystąpienia utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej 
spółek emitujących obligacje), aktywa wyceniane są w wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości, 
ujmowane są w wyniku finansowym. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii 
aktywów finansowych.  

W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności oraz akcje spółek 
innych niż spółki zależne lub stowarzyszone. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych 
aktywów finansowych”.  

Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane 
są w wyniku finansowym.  

Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty 
z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów 
pieniężnych, które ujmowane są w wyniku finansowym. W wyniku finansowym ujmowane są również odsetki, 
które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest 
w innych całkowitych dochodach, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których 
odwrócenie ujmowane jest w wyniku finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie 
łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.  

W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych 
całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku finansowego oraz prezentowane są 
w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są w następujących 
pozycjach bilansu: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy, 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 

 pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych 
do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii 
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa zalicza instrumenty 
pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w działalności finansowej. 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia oraz wartości netto 
możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia 
oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 
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Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty bezpośrednie (głównie materiały 
i robociznę) powiększone o narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych.  

Rozchód wyrobów gotowych, materiałów i towarów ujmowany jest z zastosowaniem metody średniej ważonej 
rzeczywistego kosztu wytworzenia. 

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaży ustalana w toku zwykłej działalności 
gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na 
żądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla 
których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli 
ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży, a nie poprzez dalsze 
użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) 
jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo 
przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji.  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: 
wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed 
zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze Statutem spółki 
dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Akcje spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez spółkę dominującą lub konsolidowane spółki zależne 
pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia. 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość 
nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 

Pozostałe kapitały obejmują: 

 kapitał z tytułu ujęcia wyceny programów płatności akcjami oraz 

 kapitał z kumulacji innych całkowitych dochodów obejmujących: 

o przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej (patrz podpunkt dotyczący 
rzeczowych aktywów trwałych), 

o wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (patrz podpunkt dotyczący 
instrumentów finansowych). 

Wszystkie transakcje z właścicielami spółki dominującej prezentowane są osobno w „Skonsolidowanym 
zestawieniu zmian w kapitale własnym”.  

Świadczenia pracownicze 

Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły: 

 krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne, 

 rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 

 inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Grupa zalicza nagrody jubileuszowe oraz 
odprawy emerytalne. 



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Grupy Kapitałowej: Grupa Kapitałowa Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 31.12.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

360 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje 
w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Grupa tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku 
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa 
na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  

Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Grupie pracownicy spółek Grupy mają prawo do nagród 
jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu 
określonej liczby lat. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę. 
Wysokość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia 
pracownika.  

Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu 
przyporządkowania kosztów do okresów nabywania uprawnień przez pracowników.  

Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez niezależnego aktuariusza. Naliczone 
rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, i dotyczą okresu do dnia 
bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych historycznych.  

Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są bezzwłocznie 
w rachunku zysków i strat. 

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych, oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota wymagająca uregulowania może być niepewna. 

Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 

 udzielone gwarancje obsługi posprzedażowej produktów i wykonanych usług,  

 toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 

 straty z umów budowlanych ujmowane zgodnie z MSR 11, 

 restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Grupa jest zobowiązana do jej 
przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na 
podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, w tym dotyczących ryzyka oraz stopnia niepewności. W przypadku gdy wpływ 
wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego 
z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy 
w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszt finansowy.  

Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć 
kwoty rezerwy. 

W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, 
kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, z wyjątkiem zobowiązań warunkowych 
identyfikowanych w procesie połączenia jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3. 

Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w części opisowej skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego w nocie nr 21.  
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Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Grupy, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia jako 
aktywa, stanowią aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie. Informację o aktywach warunkowych 
ujawnia się w dodatkowych notach objaśniających.  

Rozliczenia międzyokresowe 

Grupa wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące 
przyszłych okresów sprawozdawczych, w tym przede wszystkim czynsze najmu, polisy. 

W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych 
okresów, w tym również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są 
zgodnie z MSR 20 „Dotacje rządowe”. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach 
„Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań”. 

Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełni warunki 
związane z daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. 

Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, 
które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  

Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na 
przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. 
Grupa Kapitałowa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej 
aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek 
akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

Sprzedaż towarów i produktów  

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

 Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr. Warunek 
uznaje się za spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy.  

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

 istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz  

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić 
w wiarygodny sposób.  

Świadczenie usług (usługi budowlane) 

Usługi świadczone przez Grupę obejmują najem nieruchomości oraz kontrakty budowlane. 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu 
wynikający z zawartych umów. 

Grupa zawiera umowy o usługę budowlaną w cenach stałych, które wchodzą w zakres MSR 11. 

Jeżeli wynik z wykonania kontraktów budowlanych można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z tytułu 
świadczenia usług budowlanych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy 
stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do dnia bilansowego do 
ogółu szacowanych kosztów wykonania danego kontraktu.  

Jeżeli wyniku świadczonej usługi nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu 
tego kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać.  

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z danego kontraktu, 
przewidywaną stratę ujmuje się bezzwłocznie jako koszt. 

Kwoty brutto należne od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów prezentowane są w aktywach bilansu 
w pozycji „Należności z tytułu umów o usługę budowlaną”. 

Kwoty brutto należne zamawiającym z tytułu prac wynikających z umów prezentowane są w bilansie jako 
zobowiązania w ramach pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”. 
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Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy 
procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich 
otrzymania. 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności przychodów 
i kosztów. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania. 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie 
został ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale. 

Spółka dominująca działa na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Chojnów na 
podstawie zezwolenia nr 84/LSSE z dnia 21 stycznia 2008 r. Produkcję w nowo wybudowanym zakładzie spółka 
rozpoczęła w styczniu 2010 roku. 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku 
z czasowym przesunięciem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania 
przychodów do innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 
obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi 
w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im 
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, 
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia 
składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz która 
w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy. Nie ujmuje się rezerwy 
na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne 
obowiązujące na dzień bilansowy. 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 
a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 
aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki dominującej kieruje się osądem 
przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz 
prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą 
różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące 
dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 

Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 

Zarząd spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, 
podlegających amortyzacji. Na dzień 31.12.2012 roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte 
przez Grupę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych 
przez te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości 
mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość 
bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 2 i 3. 

Przychody z umów o usługę budowlaną 

Na kwotę przychodów oraz należności z umów o usługę budowlaną ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym wpływają szacunki Zarządu dotyczące stopnia zaawansowania kontraktów budowlanych oraz marży, 
jaką planuje się osiągnąć na poszczególnych kontraktach. Budżetowane koszty pozostające do poniesienia 
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w związku z realizacją poszczególnych zadań są na bieżąco monitorowane przez kadrę kierowniczą nadzorującą 
postęp prac budowlanych, w efekcie czego budżety poszczególnych kontraktów podlegają aktualizacji 
przynajmniej w okresach miesięcznych. Jednakże pozostające do poniesienia koszty oraz rentowność 
realizowanych prac obarczona jest pewnym stopniem niepewności, zwłaszcza w przypadku zadań budowlanych 
o dużym stopniu złożoności, prowadzonych w okresach kilkuletnich. Budżetowane przez Zarząd wyniki z umów 
o usługę budowlaną, które były w trakcie realizacji na dzień bilansowy, przedstawiają się następująco: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 26 974 1 269  19 328 
Zmiana przychodów z umowy      

Łączna kwota przychodów z umowy 26 974 1 269  19 328 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 7 497 367  1 457 
Koszty pozostające do realizacji umowy 12 737 176  15 463 

Szacunkowe łączne koszty umowy 20  234 543  16 920 

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 6 740 726  2 408 
– zyski 6 740 726  2 408 
– straty (-)     

Rezerwy 

Rezerwy na świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy – szacowane są przy 
zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na świadczenia 
pracownicze – 208 tys. PLN (2011: 166 tys. PLN, 2010: 0 tys. PLN) – wynika z oszacowania dokonanego przez 
Grupę przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Na poziom rezerw wpływ mają założenia dotyczące stopy 
dyskonta oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1% oraz 
dyskonto – 3%. 

Aktywa na podatek odroczony 

Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami 
podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd spółki dominującej. Jeżeli 
prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na 
podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą 
przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia 
dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń 
i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 
sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy.  
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Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości 

Sprawozdanie za 2012 rok jest pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

Poniżej zostały przedstawione informacje na temat wpływu zmiany polityki rachunkowości. 

W sprawozdaniu finansowym dokonano następujących korekt błędów, które miały wpływ na dane finansowe 
prezentowane za porównywalne okresy:  

2010 rok 
OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

  Wpływ  
na wynik 2010 

Wpływ na wynik 
lat ubiegłych 

Wpływ  
na pozostałe 

kapitały własne 
Zmiana prezentacji zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek        

Ujęcie ujemnej wartości firmy 64 171  (2 736)

Podatek od aportu   (111) 111 

Utworzenie odpisu aktualizującego należności, 
spersaldowanie należności ze zobowiązaniami (145) (542)   

Wycena kontraktów długoterminowych (1 080) 61    

Wycena zapasów 180 (180)   

Ujęcie kosztu znaku towarowego (38) (88)   

Korekta podatku dochodowego (63) 42    

Razem wpływ korekt błędu podstawowego (1 081) (646) (2 625)

Przekształcenie sprawozdania na MSR/MSSF       

Wyksięgowanie ujemnej wartości firmy 18 (139) 2 117 

Wyksięgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych       

Razem wpływ przejścia na MSR/MSSF 18 (139) 2 117 
Razem wpływ na kapitał (1 063) (785) (507)

 

2010 

BILANS – AKTYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy

Po 
korektach 

PSR 
Korekty 

MSR 

Po 
korektach 

MSR 
Aktywa trwałe             

Wartość firmy      
Wartości niematerialne 42   42   42 
Rzeczowe aktywa trwałe 34 570 (122) 34 448   34 448 
Nieruchomości inwestycyjne      
Inwestycje w jednostkach zależnych      
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych      
Należności i pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3   3   3 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego      

Aktywa trwałe 34 615 (122) 34 493   34 493 
Aktywa obrotowe           

Zapasy 10 200 (794) 9 406   9 406 
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną      
Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe należności 8 195 (880) 7 315 (78) 7 237 



ROZDZIAŁ 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ… 
Nazwa Grupy Kapitałowej: Grupa Kapitałowa Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 31.12.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Prospekt emisyjny Feerum S.A. 365 

2010 

BILANS – AKTYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy

Po 
korektach 

PSR 
Korekty 

MSR 

Po 
korektach 

MSR 
Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   166 166   166 
Pożyczki      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 570   570   570 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 455   3 455 (19) 3 436 
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży      

Aktywa obrotowe 22 420 (1 508) 20 912 (97) 20 815 

Aktywa razem 57 035 (1 630) 55 405 (97) 55 308 
 

2010 

BILANS – PASYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Kapitał własny           
Kapitał podstawowy 4 673   4 673   4 673 
Akcje własne (-)      
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej      
Pozostałe kapitały 20 838 (2 624) 18 214 2 118  20 332 
Zyski zatrzymane: 5 111 (1 727) 3 384 (127) 3 257 
– zysk (strata) z lat ubiegłych   (646) (646) (139) (785)
– zysk (strata) netto  5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 

Kapitał własny 30 622 (4 351) 26 271 1 991  28 262 

Zobowiązania           
Zobowiązania długoterminowe           

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 14 800 (1 600) 13 200   13 200 
Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Pozostałe zobowiązania   125 125   125 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego     388  388 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych      
Pozostałe rezerwy długoterminowe      
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 439 2 216 3 655 (2 380) 1 275 

Zobowiązania długoterminowe 16 239 741 16 980 (1 992) 14 988 

Zobowiązania krótkoterminowe           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania 9 407 (9) 9 398 (97) 9 301 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego      
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   1 600 1 600   1 600 
Leasing finansowy      
Pochodne instrumenty finansowe      
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 767   767   767 
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366 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

2010 

BILANS – PASYWA 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   389 389   389 
Zobowiązania związane z aktywami 
przeznaczonymi do sprzedaży      

Zobowiązania krótkoterminowe 10 174 1 980 12 154 (97) 12 057 

Zobowiązania razem 26 413 2 721 29 134 (2 089) 27 045 

Pasywa razem 57 035 (1 630) 55 405 (98) 55 307 
 

2010 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Przed 

Korekty  
– błąd 

podstawowy
Po Korekty 

MSR Po 

Działalność kontynuowana           

Przychody ze sprzedaży 35 543 (612) 34 931  34 931 
Przychody ze sprzedaży produktów  35 325 (612) 34 713  34 713 
Przychody ze sprzedaży usług         
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 218   218  218 
Koszt własny sprzedaży 27 667 302 27 969  27 969 
Koszt sprzedanych produktów 27 504 302 27 806  27 806 
Koszt sprzedanych usług        
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 163   163  163 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 876 (914) 6 962  6 962 
Koszty sprzedaży         
Koszty ogólnego zarządu 1 758 38 1 796   1 796 
Pozostałe przychody operacyjne 1 220 64 1 284 (64) 1 220 
Pozostałe koszty operacyjne 821   821   821 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek 
zależnych (+/-)         

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 517 (888) 5 629 (64) 5 565 
Przychody finansowe 172 (145) 27   27 
Koszty finansowe 1 059   1 059   1 059 
Udział w zysku (stracie) jednostek 
wycenianych metodą praw własności (+/-)         

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 630 (1 033) 4 597 (64) 4 533 
Podatek dochodowy 519 48 567 (76) 491 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 
Działalność zaniechana       
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej      

Zysk (strata) netto 5 111 (1 081) 4 030 12  4 042 
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Prospekt emisyjny Feerum S.A. 367 

2011 rok  
OPIS KOREKT BŁĘDÓW ORAZ ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

  
Wpływ  

na wynik  
2011 

Wpływ  
na wynik  

lat ubiegłych 

Wpływ  
na pozostałe 

kapitały własne 
Przekształcenie sprawozdania na MSR/MSSF       

Wyksięgowanie ujemnej wartości firmy (63) (121) 2 117 

Wyksięgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych       

Razem wpływ przejścia na MSR/MSSF (63) (121) 2 117 
Razem wpływ na kapitał (63) (121) 2 117 

 

2011 
BILANS – AKTYWA 

Przed Korekty  
MSR 

Po korektach 
PSR 

Aktywa trwałe         

Wartość firmy     
Wartości niematerialne 29  29 
Rzeczowe aktywa trwałe 32 778  32 778 
Nieruchomości inwestycyjne    
Inwestycje w jednostkach zależnych    
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    
Należności i pożyczki    
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3  3 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7  7 

Aktywa trwałe 32 818  32 818 

Aktywa obrotowe       

Zapasy 11 734  11 734 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 504  504 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 4 252 (51) 4 202 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 276  276 

Pożyczki    

Pochodne instrumenty finansowe    

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80  80 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 369 (32) 337 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży    

Aktywa obrotowe 17 215 (83) 17 132 

Aktywa razem 50 032 (83) 49 950 
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368 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

 

2011 
BILANS – PASYWA 

Przed Korekty MSR Po 
Kapitał własny       

Kapitał podstawowy 4 673  4 673 
Akcje własne (-)    
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej    
Pozostałe kapitały 23 326 2 117  25 443 
Zyski zatrzymane: 1 425 (184) 1 241 
- zysk (strata) z lat ubiegłych (1 727) (121) (1 848)
- zysk (strata) netto  3 152 (63) 3 089 

Kapitał własny 29 424 1 933  31 357 

Zobowiązania     

Zobowiązania długoterminowe     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 667  11 667 
Leasing finansowy 51  51 
Pochodne instrumenty finansowe    
Pozostałe zobowiązania    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   382  382 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 73  73 
Pozostałe rezerwy długoterminowe     
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 427 (2 316) 1 111 

Zobowiązania długoterminowe 15 217 (1 933) 13 283 

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

2 738 (83) 2 655 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego    
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 660  1 660 
Leasing finansowy 26  26 
Pochodne instrumenty finansowe     
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 776  776 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe     
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193  193 
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi  
do sprzedaży 

    

Zobowiązania krótkoterminowe 5 392 (83) 5 309 

Zobowiązania razem 20 609 (2 016) 18 593 

Pasywa razem 50 032 (83) 49 950 
 

2011 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Przed Korekty MSR Po 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży 51 219  51 219 
Przychody ze sprzedaży produktów 50 543  50 543 
Przychody ze sprzedaży usług      
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 676  676 
Koszt własny sprzedaży 44 689  44 689 
Koszt sprzedanych produktów 44 058  44 058 
Koszt sprzedanych usług     
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 630  630 
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Prospekt emisyjny Feerum S.A. 369 

2011 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Przed Korekty MSR Po 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 530  6 530 

Koszty sprzedaży     
Koszty ogólnego zarządu 2 438  2 438 
Pozostałe przychody operacyjne 451 (64) 387 
Pozostałe koszty operacyjne 413   413 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 131 (64) 4 067 

Przychody finansowe 23   23 
Koszty finansowe 1 009  1 009 
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw 
własności (+/-) 

    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 145 (64) 3 081 

Podatek dochodowy (7) (1) (8)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 152 (63) 3 089 

Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej    

Zysk (strata) netto 3 152 (63) 3 089 
 

 

1. Segmenty operacyjne 

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 suszarnie wraz z oprzyrządowaniem, 

 silosy wraz z oprzyrządowaniem, 

 sprzedaż towarów i materiałów, 

 pozostałe usługi, 

 sprzedaż złomu. 

W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz 
aktywach segmentów operacyjnych. 
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370 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

 

  Suszarnie  
z oprzyrządowaniem

Silosy  
z oprzyrządowaniem 

Towary  
i materiały Usługi Złom Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku        
Przychody od klientów zewnętrznych 10 071 36 884 101 8 069 438   55 563  
Przychody ze sprzedaży między segmentami             -  
Przychody ogółem 10 071 36 884 101 8 069 438 -  55 563  
Wynik operacyjny segmentu 2 259 8 271 36 1 809 12   12 387  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 505 1 851       192 2 548  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego  12 677  46 427  612    7 224 66 940  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego    
 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku               
Przychody od klientów zewnętrznych 19 436 27 065 86 4 042 590  51 219  
Przychody ze sprzedaży między segmentami               
Przychody ogółem 19 436 27 065 86 4 042 590  51 219  
Wynik operacyjny segmentu 2 494 3 473 5 518 40  6 530  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 1 046 1 262       155 2 463  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 17 969 25 022 1 010     5 949 49 950  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego             -  
 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku               
Przychody od klientów zewnętrznych 16 088 15 810 2 2 815 216  34 931  
Przychody ze sprzedaży między segmentami            -  
Przychody ogółem 16 088 15 810 2 2 815 216   34 931  
Wynik operacyjny segmentu 3 202 3 147  560 53  6 962  
Pozostałe informacje:               
Amortyzacja 988 819       182 1 989  
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych             -  
Aktywa segmentu operacyjnego 24 108 23 691 1 645     5 864 55 308  
Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego             -  
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Prospekt emisyjny Feerum S.A. 371 

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe w przekroju obszarów geograficznych 
przedstawiają się następująco: 

od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 od 01.01 do 31.12.2010 
  

Przychody  Aktywa trwałe Przychody Aktywa trwałe Przychody Aktywa trwałe 

Kraj: Polska 44 641  
33 157

 34 361 32 818 8 959  34 493 
Kraj: Białoruś 622    4 280   23 331    
Kraj: Ukraina 7 773    10 777   1 446    
Kraj: Litwa 2 527    1 122   817    
Kraj; Czechy         378    
Kraj: Rumunia     679       
Inne kraje          
Ogółem 55 563  33 157 51 219 32 818 34 931  34 493 

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe (rzeczowe aktywa trwałe, wartości 
niematerialne wraz z wartością firmy) zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane 
są przez Grupę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych. 

Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przedstawia się następująco: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Przychody segmentów       
Łączne przychody segmentów operacyjnych 55 563 51 219  34 931 
Przychody nieprzypisane do segmentów       
Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami       
Przychody ze sprzedaży 55 563 51 219  34 931 
Wynik segmentów       
Wynik operacyjny segmentów 12 526 6 530  6 962 
Korekty:       
koszty zarządu (3 450) (2 438) (1 796)
pozostałe koszty operacyjne (203) (413) (821)
pozostałe przychody operacyjne 373 387  1 220 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 246 4 066  5 566 
Przychody finansowe 91 23  27 
Koszty finansowe (-) (914) (1 009) (1 058)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  8 423 3 080  4 535 
Aktywa segmentów     
Łączne aktywa segmentów operacyjnych 65 937 49 950  55 308 
Aktywa niealokowane do segmentów  20 803     
Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami      
Aktywa razem 87 740 49 950  55 308 

 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Produkty       
Silosy i suszarnie z oprzyrządowaniem 46 955 46 501  31 898 
Złom  438 590  216 
Przychody ze sprzedaży produktów 47 393 47 091  32 114 
Usługi     
Usługi  8 069 4 042  2 815 
Przychody ze sprzedaży usług  8 069 4 042  2 815 
Towary i materiały       
towary i materiały  101 86  2 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 101 86  2 
Przychody ze sprzedaży  55 563 51 219  34 931 
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2. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe oraz 
pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania, prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialnych 
w trakcie wytwarzania”. 

  Znaki  
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2012               
Wartość bilansowa brutto 20 800   183 526   602 22 111  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące     (150) (526)     (676) 
Wartość bilansowa netto 20 800 -  33 -  -  602 21 435  
Stan na 31.12.2011         
Wartość bilansowa brutto   140 526  666  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (111) (526)  (637) 
Wartość bilansowa netto -  -  29  -  29  
Stan na 31.12.2010           
Wartość bilansowa brutto   108 526  634  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (66) (526)  (592) 
Wartość bilansowa netto -  -  42  -  42  
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012 roku     29       29  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych 20 800           20 800  
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     43     602 645  
Sprzedaż spółki zależnej (-)             -  
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)             -  
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)             -  
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)             -  
Amortyzacja (-)     (39)       (39) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)             -  
Odwrócenie odpisów aktualizujących             -  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)             -  
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2012 roku 20 800 -  33 -  -  602 21 435  
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  Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku       

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011 roku   42   42  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych         
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   32   32  
Sprzedaż spółki zależnej (-)         
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)         
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)         
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)         
Amortyzacja (-)   (45)   (45) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)         
Odwrócenie odpisów aktualizujących         
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)         

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2011 roku -  -  29  29  

za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku       

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku   34   34  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych         
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   39   39  
Sprzedaż spółki zależnej (-)         
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)         
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)         
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)         
Amortyzacja (-)   (31)   (31) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)         
Odwrócenie odpisów aktualizujących         
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)         

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2010 roku -  -  42  42  
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Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest znak towarowy „Feerum”, którego wartość bilansowa 
na dzień 31.12.2012 wynosiła 20.800 tys. PLN  (2011 rok: 0 tys. PLN, 2010 rok: 0 tys. PLN). Składnik nie podlega 
amortyzacji ze względu na nieokreślony okres użytkowania. 

Grupa Kapitałowa wykorzystuje w działalności składniki wartości niematerialnych, których okres użytkowania jest 
nieokreślony (patrz punkt dotyczący zasad rachunkowości). Wartość bilansowa tych składników na dzień 
31.12.2012 wynosiła 20 800 tys. PLN i obejmowała przede wszystkim znak towarowy „Feerum”. W bieżącym 
okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa przeprowadziła coroczny test na utratę wartości tych składników, 
który nie wykazał konieczności objęcia ich odpisem aktualizującym.  

Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w następujących 
pozycjach: 

• Koszty ogólnego zarządu – 2012 rok: 39 tys. PLN, 2011 rok: 45 tys. PLN (2010 rok: 31 tys. PLN). 
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3. Rzeczowe aktywa trwałe 

  Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2012         
Wartość bilansowa brutto 760 22 325 13 163 2 064 804 965 40 081  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  (2 195) (4 471) (451) (442)   (7 559) 
Wartość bilansowa netto 760 20 130 8 692 1 613 362 965 32 522  
Stan na 31.12.2011        
Wartość bilansowa brutto 760 22 156 12 991 1 060 804 238 38 009  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (1 572) (2 940) (433) (286)   (5 231) 
Wartość bilansowa netto 760 20 584 10 051 627 518 238 32 778  
Stan na 31.12.2010               
Wartość bilansowa brutto 760 22 103 12 508 1 074 804 120 37 369  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (951) (1 478) (364) (128)   (2 921) 
Wartość bilansowa netto 760 21 152 11 030 710 676 120 34 448  

 

 Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku         
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012 roku 760 20 584 10 051 627 518 238 32 778  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   170 173 1 242   727 2 312  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     -  (157)     (157) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)               
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               
Amortyzacja (-)   (624) (1 532) (235) (156)   (2 547) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       136     136  
Odwrócenie odpisów aktualizujących               
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2012 roku 760 20 130 8 692 1 613 362 965 32 522  
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 Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011 roku 760 21 152 11 030 710 675 238 34 565  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych     -          
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   53 482 138     673  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (151)     (151) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)       -        
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               
Amortyzacja (-)   (621) (1 462) (178) (157)   (2 418) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       -        
Odwrócenie odpisów aktualizujących       109     109  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               
Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2011 roku 760 20 584 10 050 628 518 238 32 778  
za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku         
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku 760 21 764 7 134 813 118 120 30 709  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   9 4 948 98 667   5 722  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       (126)     (126) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)              
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)              
Amortyzacja (-)   (621) (1 052) (175) (110)   (1 958) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)               
Odwrócenie odpisów aktualizujących       101     101  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               
Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2010 roku 760 21 152 11 030 711 675 120 34 448  
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach skonsolidowanego rachunku 
zysków i strat: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Koszt własny sprzedaży 2 356 2 308  1 807 
Koszty ogólnego zarządu 191 110  151 
Koszty sprzedaży    
Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów      
Inne      

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 2 547 2 418  1 958 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

 

4. Aktywa w leasingu 

4.1 Leasing finansowy 

Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu 
finansowego. Wartość bilansowa aktywów będących przedmiotem umów leasingu finansowego przedstawia się 
następująco:  
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  Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2012               
Wartość bilansowa brutto   105 553   658  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (23) (39)   (62) 
Wartość bilansowa netto -  -  82 514 -  -  596  
Stan na 31.12.2011          
Wartość bilansowa brutto   105   105  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   (9)   (9) 
Wartość bilansowa netto -  -  96 -  -  96  
Stan na 31.12.2010         
Wartość bilansowa brutto       -  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące       -  
Wartość bilansowa netto -  -  -  -  -  -  -  

Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 

Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie: 
  

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem 
Stan na 31.12.2012      
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 171 253   424  
Koszty finansowe (-) (21) (15)   (36) 
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 150 238  388  
Stan na 31.12.2011        
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 30 54   84  
Koszty finansowe (-) (4) (3)   (7) 
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 26 51 77  
Stan na 31.12.2010      
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe    -  
Koszty finansowe (-)    -  
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych -  -  -  -  
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5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 

5.1 Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 – pożyczki i należności (PiN) 5 – aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 

2 – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu (AWG-O) 6 – instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

3 – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny  
      w wartości godziwej (AWG-W) 

7 – aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39) 

4 – inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)  
 

Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 
  Nota 

PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39 
Razem 

Stan na 31.12.2012            

Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2               -  
Pochodne instrumenty finansowe          -      -  
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3     3  
Aktywa obrotowe:           -        
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 9 553           760 10 313  
Pożyczki 5.2               -  
Pochodne instrumenty finansowe                -  
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3               -  
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 5 645             5 645  

Kategoria aktywów finansowych razem   15 198 -  -  -  3 -  760 15 961  

Stan na 31.12.2011           

Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3    3  
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Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 
  Nota 

PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39 
Razem 

Aktywa obrotowe:                   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 3 766       435 4 201  
Pożyczki 5.2             
Pochodne instrumenty finansowe              
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3             
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 337         337  

Kategoria aktywów finansowych razem   4 103 3  435 4 541  

Stan na 31.12.2010                   

Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 5.3         3     3  
Aktywa obrotowe:                   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 7 153          84 7 237  
Pożyczki 5.2                
Pochodne instrumenty finansowe                 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5.3                
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 3 436         3 436  

Kategoria aktywów finansowych razem   10 589 3  84 10 676  

Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 – zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu (ZWG-O) 4 – instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

2 – zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu  
      do wyceny w wartości godziwej (ZWG-W) 

5 – zobowiązania poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39) 

3 – zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (ZZK)  
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Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 
  Nota 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   
Stan na 31.12.2012          

Zobowiązania długoterminowe:              
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 10 268     10 268  
Leasing finansowy 4  238   -  238  
Pochodne instrumenty finansowe          -  
Pozostałe zobowiązania 12         -  
Zobowiązania krótkoterminowe:            
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  5 808   6 271 12 079  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 1 653     1 653  
Leasing finansowy 4  150     150  
Pochodne instrumenty finansowe          -  

Kategoria zobowiązań finansowych razem   18 117 -  6 271 24 388  

Stan na 31.12.2011         

Zobowiązania długoterminowe:          
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 11 667     11 667  
Leasing finansowy 4       51 51  
Pochodne instrumenty finansowe        
Pozostałe zobowiązania 12      
Zobowiązania krótkoterminowe:      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  2 260   395 2 655  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 1 660     1 660  
Leasing finansowy 4     26 26  
Pochodne instrumenty finansowe     

Kategoria zobowiązań finansowych razem  15 587 472 16 059  
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Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 
  Nota 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   
Stan na 31.12.2010           

Zobowiązania długoterminowe:         
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 13 200    13 200  
Leasing finansowy 4         
Pochodne instrumenty finansowe          
Pozostałe zobowiązania 12  125    125  
Zobowiązania krótkoterminowe:           
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  5 003  4 298 9 301  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 5.4 1 600    1 600  
Leasing finansowy 4         
Pochodne instrumenty finansowe          

Kategoria zobowiązań finansowych razem   19 928 4 298 24 226  
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5.2 Należności i pożyczki 

Grupa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). 
W części długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. W części 
krótkoterminowej Grupa, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności. Pozycje bilansu z klasy należności i pożyczek przedstawia poniższa tabela. 
Ujawnienia odnoszące się do należności zamieszczone są w nocie nr 8. 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Aktywa trwałe:         
Należności    
Pożyczki     
Należności i pożyczki długoterminowe   
Aktywa obrotowe:       
Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe należności 10 313 4 202  7 237 
Pożyczki       
Należności i pożyczki krótkoterminowe 10 313 4 202  7 237 
Należności i pożyczki, w tym: 10 313 4 202  7 237 
Należności (nota nr 8) 10 313 4 202  7 237 
Pożyczki -  -  -  

5.3 Pozostałe aktywa finansowe 

W ramach pozostałych aktywów finansowych Grupa prezentuje następujące inwestycje: 

Aktywa krótkoterminowe Aktywa długoterminowe 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Aktywa dostępne do sprzedaży           
Akcje spółek notowanych    3 3  3 
Dłużne papiery wartościowe         
Jednostki funduszy inwestycyjnych         
Pozostałe    3 3  3 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat  

-  -  -  
3 3  3 

Pozostałe aktywa finansowe razem -  -  -  -  -  -  

Aktywa dostępne do sprzedaży 

Udziały i akcje w spółkach nienotowanych Grupa wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Grupa nie zamierza zbyć 
nienotowanych udziałów i akcji w najbliższej przyszłości. 

5.4 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym prezentuje poniższa tabela: 

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu:         
Kredyty w rachunku kredytowym 1 600 1 660 1 600 10 111  11 667  13 200 
Kredyty w rachunku bieżącym             
Pożyczki 53   157    
Dłużne papiery wartościowe            
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu 1 653 1 660 1 600 10 268  11 667  13 200 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne razem 1 653 1 660 1 600 10 268 11 667  13 200 
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Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Grupa Kapitałowa nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat. Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 5.6. 

Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Grupa Kapitałowa z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych, prezentuje 
poniższa tabela (patrz również nota nr 22 dotycząca ryzyk): 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 
  Waluta Oprocentowanie Termin 

wymagalności w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 31.12.2012               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 1M+2.00 kwartalnie -  11 711 1  600 10 111 

Pożyczka Fund.Reg.Wałbrzyskiego PLN 3,5% 30.01.2017 - 195 38 157 

Pożyczka PLN 8% 30.06.2013 - 15 15  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2012 11 921 1 653 10 268 

Stan na 31.12.2011               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 1M+2.00 kwartalnie -  13 327 1 660 11 667  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2011 13 327 1 660 11 667  

Stan na 31.12.2010               

Kredyty w rachunku kredytowym PLN WIBOR 3M+2,5 kwartalnie -  14 800 1 600 13 200  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2010 14 800 1 600 13 200  
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5.5 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

Zaciągnięte przez Spółkę   zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz z tytułu 
leasingu finansowego objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień bilansowy): 

 hipoteka umowna na nieruchomościach na kwotę – 2012 rok: 0 tys. PLN (2011 rok: 0 tys. PLN, 2010 rok: 
16.000 tys. PLN), 

 hipoteka umowna łączna do oznaczonej sumy, kwota hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach do 
28.500 tys. PLN (rok 2011 hipoteka kaucyjna do 28.500 tys. PLN, 2010 rok: hipoteka kaucyjna 
8.000 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w 2012 nie występuje (w 2011 nie występuje, 2010 rok:  
do kwoty 6.675 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów łącznie do kwoty 7.000 tys. PLN, 
(w 2011 roku do kwoty 7.000 tys. PLN, 2010 rok: 0 tys. PLN),  

 zastaw rejestrowy na należnościach handlowych 2012 rok: 7.337.590 PLN, (2011 rok: na dzień bilansowy 
7.337.590 zł), chociaż jego skład byłby zmienny, 

 cesja praw z polis ubezpieczenia do kwoty 27.130 tys. PLN, (rok 2011: do kwoty 28.353 tys. PLN, 
2010 rok: 32.941 tys. PLN), 

 weksel in blanco  z deklaracją wekslową  poręczony przez 2 osoby, 

 oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

 pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek bankowy, 

 lokata w kwocie 1.500 tys. PLN – zabezpieczenie linii gwarancyjnej. 

Na 31.12.2012 następujące aktywa Grupy Kapitałowej (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty 
zobowiązań: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Wartości niematerialne       
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu 20 130 21 343  32 941 
Aktywa finansowe (inne niż należności)      
Zapasy 15 206 11 734  9 406 
Należności z tytułu dostaw i usług i inne      
Środki pieniężne 1 500     

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem 36 836 33 077  42 347 

5.6 Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

5.6.1 Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

Grupa odstąpiła od ustalenia wartości godziwej niektórych udziałów i akcji spółek nienotowanych w związku 
z trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Udziały i akcje niektórych nienotowanych spółek 
ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dla których nie ma możliwości ustalenia 
wartości godziwej, wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości (patrz nota nr 5.3).  

5.6.2 Przekwalifikowanie 

Grupa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad 
wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu.  

5.6.3 Wyłączenie z bilansu 

Grupa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do wyłączenia z bilansu. 
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6. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływa na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe: 

  Nota nr 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Saldo na początek okresu:       
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   7   26 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   382 383  480 

Podatek odroczony per saldo na początek okresu   (375) (383) (454)

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:         
Rachunek zysków i strat (+/-)  1 8 71
Inne całkowite dochody (+/-)     
Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych        
Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia)         

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:   (374) (375) (383)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   7 7   
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   381 382  383 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiana stanu: 
Tytuły różnic przejściowych 

Saldo  
na początek 

okresu 
rachunek 

zysków i strat
inne dochody 

całkowite 
rozliczenie 
połączenia  

Saldo  
na koniec 

okresu 

Stan na 31.12.2012           

Aktywa:           
Zobowiązania:           
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 7   7
Nierozliczone straty podatkowe     

Razem 7  7

Stan na 31.12.2011      

Aktywa:      
Zobowiązania:      
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych   7     7 
Nierozliczone straty podatkowe          

Razem  7  7 

Stan na 31.12.2010           

Aktywa:           
Zobowiązania:           
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 26 (26)   
Nierozliczone straty podatkowe       

Razem 26 (26)  
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

Zmiana stanu: 
Tytuły różnic przejściowych 

Saldo  
na początek 

okresu 
rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 
rozliczenie 
połączenia 

Saldo na 
koniec okresu

Stan na 31.12.2012       

Aktywa:           
Rzeczowe aktywa trwałe 382 (1)      381
Zobowiązania:      

Razem 382 (1)      381

Stan na 31.12.2011      

Aktywa:      
Rzeczowe aktywa trwałe 383 (1)     382 
Kontrakty budowlane           
Zobowiązania: 383 (1)  382 

Razem           

Stan na 31.12.2010           

Aktywa: 465 (82)     383 
Rzeczowe aktywa trwałe 14 (14)     -  
Kontrakty budowlane           
Zobowiązania: 479 (96)  383 

Razem 643 (164)  479 
 

7. Zapasy 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ujęte są następujące pozycje zapasów: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Materiały 2 227 1 002  1 600 
Półprodukty i produkcja w toku 5 946 5 648  4 059 
Wyroby gotowe 6 862 5 077  3 701 
Towary 171 7  46 

Wartość bilansowa zapasów razem 15 206 11 734  9 406 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 
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8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ujmowane przez Grupę w ramach klasy należności 
i pożyczek (patrz nota nr 5.1) przedstawiają się następująco: 

Należności krótkoterminowe: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Aktywa finansowe (MSR 39):     
Należności z tytułu dostaw i usług 9 645 3 766  7 153 
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-) (92)   

Należności z tytułu dostaw i usług netto 9 553 3 766  7 153 
Należności ze sprzedaży aktywów trwałych       
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną       
Kaucje wpłacone z innych tytułów       
Inne należności -      
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych (-)       

Pozostałe należności finansowe netto -   

Należności finansowe 9 553 3 766  7 153 

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):       
Należności z tytułu podatków i innych świadczeń -  410  24 
Przedpłaty i zaliczki   25  60 
Pozostałe należności niefinansowe 760     
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-)       

Należności niefinansowe 760 435  84 

Należności krótkoterminowe razem 10 313 4 201  7 237 

Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 5.6). 

Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 5.5. 

9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 4 058 4  3 144 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 10 308  288 
Środki pieniężne w kasie 77 25  4 
Depozyty krótkoterminowe 1 500     
Inne       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem 5 645 337  3 436 

Grupa Kapitałowa dla celów sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje 
środki pieniężne w sposób przyjęty do prezentacji w bilansie. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych 
wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów przedstawiono w nocie nr 19. 

10. Kapitał własny 

10.1. Kapitał podstawowy 

Na dzień 31.12.2012 kapitał podstawowy spółki dominującej wynosił 25 683 tys. PLN (2011: 4 673 tys. PLN, 
2010 rok: 4 673 tys. PLN) i dzielił się na 7 337 916 akcji (2011 rok: 1 335 000 akcji, 2010 rok: 1 335 000 akcji) 
o wartości nominalnej 3,5 PLN każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  

Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  
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Zmiany liczby akcji w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji 
z właścicielami: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:     

Liczba akcji na początek okresu 1 335 000 1 335 000  1 335 000 
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)  
Emisja akcji 6 002 916  
Umorzenie akcji (-)       

Liczba akcji na koniec okresu 7 337 916 1 335 000  1 335 000 
 

11. Świadczenia pracownicze 

11.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Koszty wynagrodzeń 6 834 6 574  5 148 
Koszty ubezpieczeń społecznych 1 311 1 140  946 
Koszty programów płatności akcjami       
Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne) 49 166    

Koszty świadczeń pracowniczych razem 8 194 7 880  6 094 
 

11.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w skonsolidowanym bilansie obejmują: 

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe   

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:         

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 520 381 330       
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 489 302 437       
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 134 93       

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 143 776 767       

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze:   
Rezerwy na nagrody jubileuszowe            
Rezerwy na odprawy emerytalne      74 73   
Pozostałe rezerwy          

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze      74  73   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych razem 1 143 776 767 74 73  
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Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 

Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 
  nagrody 

jubileuszowe 
odprawy 

emerytalne pozostałe razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku         
Stan na początek okresu  73 -  73 
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:      
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia  1 -  1 
Koszty odsetek     -  
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     -  
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:      
Wypłacone świadczenia (-)     -  
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych     -  
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     -  

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2012 roku -  74 -  74 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku         
Stan na początek okresu      
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:      
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia  73   73 
Koszty odsetek     
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:     
Wypłacone świadczenia (-)     
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych     
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2011 roku -  73   73 

za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku      

Stan na początek okresu     
Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:     
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia     
Koszty odsetek     
Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne     
Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:     
Wypłacone świadczenia (-)     
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych     
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2010 roku  

Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego aktuariusza, który przyjął 
przy wycenie świadczeń następujące założenia (patrz również punkt dotyczący niepewności szacunków  
– podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”): 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Stopa dyskonta 3%  3%  
Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1%  1%  
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12. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 5) przedstawiają się 
następująco: 

Zobowiązania długoterminowe: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych     
Kaucje otrzymane     
Inne zobowiązania finansowe    125

Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem -  -  125 
 

Zobowiązania krótkoterminowe: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Zobowiązania finansowe (MSR 39):      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 808 2 260  5 003 
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych       
Inne zobowiązania finansowe    
Zobowiązania finansowe 5 808 2 260  5 003 
Zobowiązania niefinansowe (poza MSR 39):       
Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń   17  554 
Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 6 210 378  3 519 
Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 61   225 
Zaliczki otrzymane na usługi budowlane       
Inne zobowiązania niefinansowe       
Zobowiązania niefinansowe 6 271 395  4 298 
Zobowiązania krótkoterminowe razem 12 079 2 655  9 301 

Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 5.6). 

Informacja o zobowiązaniach z tytułu umów o usługę budowlaną została zaprezentowana w nocie nr 14. 

13. Rozliczenia międzyokresowe 
 

Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Aktywa – rozliczenia międzyokresowe:         
Czynsze najmu 121           
Inne koszty opłacone z góry 481 80 570       

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe razem 602 80 570       

Pasywa – rozliczenia międzyokresowe:          
Dotacje otrzymane 190 164 164 947  1 111  1 275 
Przychody przyszłych okresów           
Inne rozliczenia   29 225      
Pasywa - rozliczenia międzyokresowe razem 190 193 389 947  1 111  1 275 

Spółka dominująca uzyskała od Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy dotację na doposażenie 12 stanowisk 
pracy w kwocie 144 tys. PLN oraz  od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  na sfinansowanie zakupu środków 
trwałych. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych, tj. 10 lat. W 2012 roku 
spółka dominująca ujęła z tego tytułu pozostałe przychody operacyjne w kwocie 164 tys. PLN (2011 rok: 164 tys. 
PLN, 2010 rok: 164 tys. PLN). Na dzień bilansowy nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby 
przyczynić się do konieczności zwrotu uzyskanej dotacji. 
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14. Umowy o usługę budowlaną 

Kwoty ujęte w skonsolidowanym bilansie dotyczą umów o usługę budowlaną będących w trakcie realizacji na 
dzień bilansowy. Kwoty należności (zobowiązań) z tytułu umów o usługę budowlaną zostały ustalone jako suma 
poniesionych kosztów z tytułu kontraktów budowlanych powiększona o zysk (lub pomniejszona o poniesione 
straty) (patrz punkt dotyczący zasad rachunkowości – podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz 
zasady rachunkowości”). Wartość należności oraz zobowiązań z tytułu umów o usługę budowlaną prezentuje 
poniższa tabela: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 5 158 367  1 457 
Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+)       
Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-)       

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 9 980 854  2 361 
Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 8 035 350  2 586 

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 1 945 504  (225)

– należności z tytułu umów o usługę budowlaną 2 006 504    

– zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 61   225 

Pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczące umów o usługę budowlaną są wartościami 
opartymi na najlepszych szacunkach Zarządu spółki dominującej, jednakże są obarczone pewnym stopniem 
niepewności, co zostało omówione w punkcie dotyczącym niepewności szacunków (patrz podpunkt c) „Podstawa 
sporządzenia oraz zasady rachunkowości”). 

15. Przychody i koszty operacyjne 

15.1. Koszty według rodzaju 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Amortyzacja 2,3 2 587 2 463  1 989 
Świadczenia pracownicze 11 8 194 7 808  6 094 
Zużycie materiałów i energii  26 288 29 986  20 821 
Usługi obce  10 508 9 516  3 870 
Podatki i opłaty  131 82  107 
Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujęte w wartościach 
niematerialnych 

 
      

Pozostałe koszty rodzajowe  700 408  441 

Koszty według rodzaju razem  48 408 50 263  33 322 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  585 630  163 
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)    (3 767) (3 721)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)  (2 506)     

Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego 
zarządu 

 
46 487 47 126  29 764 
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15.2. Pozostałe przychody operacyjne 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  41 16    
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 
finansowych 

 
     

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 
niefinansowych 

 
     

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów       
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw       
Otrzymane kary i odszkodowania  5 40  29 
Dotacje otrzymane 13 285 262  328 
Inne przychody  42 69  863 

Pozostałe przychody operacyjne razem  373 387  1 220 
 

15.3. Pozostałe koszty operacyjne 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     4 
Spisanie należności i odpisy aktualizujące wartość należności 
finansowych  94 107  22 
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych        
Odpisy aktualizujące wartość zapasów        
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (-)        
Utworzenie rezerw      147 
Zapłacone kary i odszkodowania  7 6  1 
Inne koszty  102 300  647 

Pozostałe koszty operacyjne razem  203 413  821 

16. Przychody i koszty finansowe 

16.1. Przychody finansowe 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:         
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) 9 78 3  23 
Pożyczki i należności 5.2,8 19    
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu 
wymagalności       

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy   78 22  23 

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych:        

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9    4 
Pożyczki i należności 5.2,8      
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego 
kosztu 5.4,12      

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych    4 

Inne przychody finansowe  13     

Przychody finansowe razem  91 22  27 
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16.2. Koszty finansowe 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:        
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 13 7    
Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 865 951  1 005 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4 2   4 

Pożyczki        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12  34 51  50 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy  914 1 009  1 059 

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych:       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9      
Pożyczki i należności 5.2,8      
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 4, 5.4,12      

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych   

Inne koszty finansowe       

Koszty finansowe razem   914 1 009  1 059 
 

17. Podatek dochodowy 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010

Podatek bieżący:         
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   305  555 
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy       

Podatek bieżący   305  555 

Podatek odroczony:        

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 6 (1) (8) (70)
Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 6     

Podatek odroczony  (1) (8) (70)

Podatek dochodowy razem  304 (8) 485 

Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19% od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 
dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: 

  Nota od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010

Wynik przed opodatkowaniem   8 424 3 081  4 534 
Stawka podatku stosowana przez Spółkę    19% 19% 19%

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki    1 601 585  862 

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:         

Dochód wygenerowany w SSE   (1 433) (468) (545)
Przychodów niepodlegających opodatkowaniu (-)   (274) (126) 113 
Kosztów trwale niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (+)   450 (91) 56 
Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)   (40)     
Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych 
różnic przejściowych (+)       
Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat 
podatkowych (+)  2 93    
Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)         

Podatek dochodowy   305 (7) 486 

Zastosowana średnia stawka podatkowa   4% 0% 11%
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18. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 

18.1. Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 
podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego, jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Grupa stosuje w liczniku 
kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego, tzn. nie występuje efekt 
rozwadniający wpływający na kwotę zysku (straty). 

Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej 
rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.  

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru    

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 629 101 1 335 000  1 335 000 
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje       

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 629 101 1 335 000  1 335 000 

Działalność kontynuowana      

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 120 3 090  4 049 
        
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 

Działalność zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej      
       
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)  
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)  

Działalność kontynuowana i zaniechana      

Zysk (strata) netto 8 120 3 090  4 049 
       
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 3,09 2,31  3,03 
 

18.2. Dywidendy 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie wypłacała dywidend. 

19. Przepływy pieniężne 

W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku 
(straty) przed opodatkowaniem: 

 od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Korekty:  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 2 548 2 418  1 958 
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 39 45  31 
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (41) (16) 4 
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych  
(innych niż instrumenty pochodne) 

 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
Koszty odsetek 800 960  1 010 
Przychody z odsetek i dywidend  
Inne korekty  
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 od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Korekty razem 3 346 3 407  3 002 
Zmiana stanu zapasów (3 472) (2 328) (3 776)
Zmiana stanu należności (5 767) 3 035  (2 840)
Zmiana stanu zobowiązań 9 754 (6 856) 4 521 
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (647) 296  1 089 
Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych (1 502) (504) 

Zmiany w kapitale obrotowym (1 635) (6 356) (1 007)

Grupa Kapitałowa dla celów sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje 
środki pieniężne w sposób przyjęty do prezentacji w bilansie (patrz nota nr 9). Wpływ na różnicę w wartości 
środków pieniężnych wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów mają: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie 5 646 337  3 436 
Korekty:     
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie      
Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-)      
Inne      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 5 646 337  3 436 
 

20. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmioty powiązane z Grupą Kapitałową obejmują kluczowy personel kierowniczy oraz właścicieli. 

Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. 

20.1. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków Zarządu.  

Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach Zarządu Spółki przedstawiono w nocie nr 25.  

Spółka nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym.  

20.2. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi, niekonsolidowanymi jednostkami zależnymi oraz pozostałymi 
podmiotami powiązanymi 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz 
należności od akcjonariusza: 

Przychody z działalności operacyjnej 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Sprzedaż do:       

Akcjonariusz 4 090 4 281  25 408 

Razem 4 090 4 281  25 408 
Należności 

  
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

       

Akcjonariusz 1 784 2 067  5 303 

Razem 1 784 2 067  5 303 

Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych, w związku z czym nie 
ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w rachunku zysków i strat. 
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W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty zakupów oraz zobowiązań wobec 
właściciela Spółki: 

Zakup (koszty, aktywa) 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Zakup od:       

Akcjonariusz 205 38  38 

Razem 205 38  38 
 

Zobowiązania 
  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

       

Akcjonariusz 75 163  125 

Razem 75 163  125 
 

21. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły aktywa ani zobowiązania warunkowe. 

22. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 

Grupa Kapitałowa narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz 
zobowiązania finansowe Grupy w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 5.1. Ryzykami, na które 
narażona jest Grupa, są: 

 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko kredytowe oraz 

 ryzyko płynności. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy koordynowane jest przez spółkę dominującą w bliskiej współpracy 
z zarządami oraz dyrektorami finansowymi spółek zależnych. W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą 
wagę mają następujące cele: 

 zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych, 

 stabilizacja wahań wyniku finansowego Grupy, 

 wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych, 

 osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł 
finansowania działań inwestycyjnych. 

Grupa nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony ekonomicznej 
przeprowadzane transakcje mają charakter zabezpieczający przed określonym ryzykiem. 

Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Grupa. 
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22.1. Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 

Większość transakcji w Grupie przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe wynika 
z zagranicznych transakcji sprzedaży oraz zakupu, które zawierane są przede wszystkim w EUR.  

Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych, 
przeliczone na PLN kursem zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy przedstawiają się następująco: 

Wartość wyrażona w walucie (w tys.): 
  Nota 

EUR USD GBP … … 
Wartość po 
przeliczeniu

Stan na 31.12.2012               

Aktywa finansowe (+):                
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 2     10
Zobowiązania finansowe (-):        

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   2   10

Stan na 31.12.2011         

Aktywa finansowe (+):           
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 70         309 
Zobowiązania finansowe (-):              

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   70   309 

Stan na 31.12.2010               

Aktywa finansowe (+):                 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 73         289 
Zobowiązania finansowe (-):              

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   73   289 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do aktywów oraz zobowiązań finansowych Grupy oraz wahań kursu EUR do PLN. 

Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN o 10% w stosunku do kursu zamknięcia 
obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  

Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 
  Wahania 

kursu EUR USD razem EUR USD razem 

Stan na 31.12.2012           

Wzrost kursu walutowego 10% -    
Spadek kursu walutowego -10% -    

Stan na 31.12.2011         

Wzrost kursu walutowego 10% 31   31 31    31 
Spadek kursu walutowego -10% (31)   (31) (31)   (31)

Stan na 31.12.2010               

Wzrost kursu walutowego 10% 29   29 29    29 
Spadek kursu walutowego -10% (29)   (29) (29)   (29)

Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji 
przeprowadzanych w walucie. Niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla 
określenia ekspozycji Grupy na ryzyko walutowe. 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych 
z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Grupa jest 
narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań 
finansowych: 
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 pożyczki, 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy. 

Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą procentową, 
przedstawiono w notach nr 4, 5.1, 5.3 oraz 5.4. 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 1%. Kalkulację przeprowadzono na podstawie 
zmiany średniej stopy procentowej obowiązującej w okresie o (+/-) 1% oraz w odniesieniu do aktywów oraz 
zobowiązań finansowych wrażliwych na zmianę oprocentowania, tj. oprocentowanych zmienną stopą procentową. 

Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 
  Wahania 

stopy 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Wzrost stopy procentowej 1% (114) (133)  (148)  (114) (133)  (148)  
Spadek stopy procentowej -1% 114        133            148  114          133             148  

22.2. Ryzyko kredytowe 

Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową następujących 
aktywów finansowych: 

  Nota 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Pożyczki        
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności finansowe 8 9 553 3 766  7 153 
Pochodne instrumenty finansowe        
Papiery dłużne        

Jednostki funduszy inwestycyjnych        
Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 5.3   3  3 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 5 645 337  3 436 
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych 
gwarancji i poręczeń        
Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem   15 198 4 106  10 592 

Grupa w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko 
kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko 
kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem 
kredytowym Grupa dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności.  

W ocenie Zarządu spółki dominującej powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem 
z tytułu utraty wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. 
Z tego też względu Grupa nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających 
warunki kredytowania. 

Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe pod kątem zalegania 
oraz strukturę wiekową należności zaległych nieobjętych odpisem przedstawiają poniższe tabele: 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
  

Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe 
Należności krótkoterminowe:         
Należności z tytułu dostaw i usług 5 261 4 384 2 187 1 579  5 812  1 341 
Odpisy aktualizujące wartość należności  
z tytułu dostaw i usług (-)   

(92)
        

Należności z tytułu dostaw i usług netto 5 261 4 292 2 187 1 579  5 812  1 341 
Pozostałe należności finansowe            
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych 
należności (-)            
Pozostałe należności finansowe netto -    
Należności finansowe 5 261 4 292  2 187 1 579  5 812  1 341 
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31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

  Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności krótkoterminowe zaległe:         

do 1 miesiąca         
od 1 do 6 miesięcy 4 243  367   883   
od 6 do 12 miesięcy 49  1 210   265   
powyżej roku  2   193   
Zaległe należności finansowe 4 292 1 579   1 341  -  

*Należności z tytułu dostaw i usług 

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług Grupa nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku 
z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. W oparciu o historycznie 
kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami zaległe należności nieobjęte odpisem nie wykazują 
znacznego pogorszenia jakości – większość z nich mieści się w przedziale do miesiąca – i nie zachodzą obawy 
co do ich ściągalności. 

Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz 
pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność 
podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały szczegółowo 
omówione w notach nr 5.2, 5.3 oraz 8. 

22.3. Ryzyko płynności 

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania 
zobowiązań finansowych. Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 
zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące 
monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie 
prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę 
porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności 
pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.  

Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Grupy, inne niż instrumenty pochodne, mieściły się w następujących 
przedziałach terminów wymagalności: 

Krótkoterminowe: Długoterminowe: 
  Nota do 6  

m-cy 
6 do 12 

m-cy 1 do 3 lat 3 do  
5 lat 

powyżej  
5 lat 

Przepływy razem 
przed 

zdyskontowaniem

Stan na 31.12.2012          

Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 134 1 110 6 154 3 619 2 460  14 477 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4           -  

Pożyczki  22 37 132 36   227 

Dłużne papiery wartościowe            -  
Leasing finansowy 4 75 75 238     388 
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 5 808         5 808 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   7 039 1 222 6 524 3 655 2 460  20 900 
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Krótkoterminowe: Długoterminowe: 
  Nota do 6  

m-cy 
6 do 12 

m-cy 1 do 3 lat 3 do  
5 lat 

powyżej  
5 lat 

Przepływy razem 
przed 

zdyskontowaniem

Stan na 31.12.2011         

Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 164 1 194 6 601 3 876 4 251  17 085 

Kredyty w rachunku bieżącym  50         50 

Pożyczki            

Dłużne papiery wartościowe            
Leasing finansowy  15 15 54     84 
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 2 098 163       2 260 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   3 327 1 372 6 655 3 876 4 251  19 479 

Stan na 31.12.2010               

Kredyty w rachunku kredytowym 5.4 1 270 1 246 6 931 4 104 5 785  19 336 
Kredyty w rachunku bieżącym 5.4       

Pożyczki            

Dłużne papiery wartościowe            
Leasing finansowy            
Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 12 5 003   125     5 128 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   6 273 1 246 7 056 4 104 5 785  24 464 

W tabeli wykazano wartość umowną zobowiązań, bez uwzględnienia skutków dyskonta w związku z wyceną 
zobowiązań według zamortyzowanego kosztu, stąd prezentowane kwoty mogą odbiegać od ujętych 
w skonsolidowanym bilansie.  

Na poszczególne dni bilansowe Grupa Kapitałowa posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach 
bieżących w następującej wartości: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Przyznane limity kredytowe 7 000 5 000  1 500 
Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym -   

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym 7 000 5 000  1 500 
 

23. Zarządzanie kapitałem 

Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Grupę 
oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją 
finansową Grupy. 

Grupa monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych 
o pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów 
pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału Grupa oblicza 
wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem. Grupa zakłada utrzymanie tego wskaźnika na poziomie nie 
niższym niż 0,5. 

Ponadto, by monitorować zdolność obsługi długu, Grupa oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany 
o koszty amortyzacji). Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0.  

Zarówno Grupa, jak i spółka dominująca nie podlegają zewnętrznym wymogom kapitałowym. 
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W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały 
się na następującym poziomie: 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Kapitał:     

Kapitał własny 60 487 31 353  28 263 
Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela       
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)       

Kapitał 60 487 31 353  28 263 

Źródła finansowania ogółem:       

Kapitał własny 60 487 31 353  28 263 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 921 13 327  14 800 
Leasing finansowy 388 77    

Źródła finansowania ogółem 72 796 44 757  43 063 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,83 0,70  0,66 
EBITDA       

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 247 4 066  5 566 
Amortyzacja 2 587 2 463  1 989 

EBITDA 11 834 6 529  7 555 

Dług:       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 921 13 327  14 800 
Leasing finansowy 388 77    

Dług 12 309 13 404  14 800 

Wskaźnik długu do EBITDA 1,04 2,05  1,96 
 

24. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 31.12.2012 nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym za 
2012 rok. 

25. Pozostałe informacje 

25.1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych 
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez 
Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2012 – 4,0882, 31.12.2011  
– 4,4168 PLN/EUR, 31.12.2010 – 3,9603 PLN/EUR,  

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-31.12.2012 – 4,1736,  01.01-31.12.2011 – 4,1401 PLN/EUR, 
01.01-31.12.2010 – 4,0044 PLN/EUR. 

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 01.01-31.12.2012  
– 4,5135 PLN/EUR i 4,0465 PLN/EUR, 01.01-31.12.2011 – 4,5642 PLN/EUR i 3,8403 PLN/EUR, 01.01- 
-31.12.2010 – 4,1770 PLN/EUR i 3,8356 PLN/EUR. 
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Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego 
rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na euro, przedstawia tabela: 

od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
o 31.12.2010 

od 01.01  
do 31.12.2012

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010  

tys. PLN  tys. EUR  
Rachunek zysków i strat       

Przychody ze sprzedaży 55 563 51 219 34 931 13 313 12 371  8 723 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 9 247 4 067 5 566 2 216 982  1 390 
Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 8 424 3 081 4 534 2 018 744  1 132 
Zysk (strata) netto 8 120 3 089 4 049 1 946 746  1 011 
Zysk na akcję (PLN) 3,09 2,31 3,03 0,74 0,56  0,76 
Rozwodniony zysk na akcję 
(PLN) -  -   

Średni kurs PLN / EUR w okresie X  X X 4,1736  4,1401  4,0044 

    

Rachunek przepływów 
pieniężnych        

Środki pieniężne netto  
z działalności operacyjnej 10 100 21 5 808 2 420 5  1 450 
Środki pieniężne netto  
z działalności inwestycyjnej (2 310) (659) (1 135) (554) (159) (283)
Środki pieniężne netto  
z działalności finansowej (2 480) (2 461) (2 494) (594) (594) (623)
Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 309 (3 100) 2 179 1 272 (749) 544 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1736  4,1401  4,0044 
 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
  

tys. PLN tys. EUR 
Bilans             

Aktywa 87 740 49 950 55 308 21 462 11 309  13 965 
Zobowiązania długoterminowe 11 908 13 283 14 983 2 913 3 007  3 783 
Zobowiązania krótkoterminowe 15 345 5 309 12 057 3 754 1 202  3 044 
Kapitał własny 60 487 31 357 28 268 14 796 7 099  7 137 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,0882 4,4168  3,9606 
 

25.2. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

Akcjonariusz  
Liczba

akcji
Liczba

głosów

Wartość 
nominalna 

akcji w zł 

Udział
w kapitale

podstawowym
Erbinvest Limited 2 476 413 2 476 413 8 669 363,50 35,0%

Biznesmagtor Limited 2 565 961 2 565 961 8 978 945,50 33,8%

Daniel Janusz 890 138 890 138 3 115 483,00 12,1%

Magdalena Łabudzka-Janusz 860 654 860 654 3 012 289,00 11,7%

Contractus Sp. z o.o. 333 750 333 750 1 168 125,00 4,6%

Wamano Limited 210 000 210 000 735 000,00 2,9%

Pozostali akcjonariusze 1 000 1 000 3 500,00 0,0%

Razem 7 337 916 7 337 916 25 682 706,00 100%
  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wystąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.  
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W dniu 29 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 3 060 301 akcji. Nowe akcje zostały objęte przez 
pana Daniela Janusza w zamian za wkład niepieniężny w postaci 214 219 udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie oraz za wkład pieniężny w wysokości 0,52 PLN.  

W dniu 5 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2 942 615 akcji. Nowe akcje zostały objęte przez 
panią Magdalenę Łabudzką-Janusz w zamian za wkład niepieniężny w postaci 205 981 udziałów w kapitale 
zakładowym spółki Feer-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie oraz za wkład pieniężny w wysokości 3,48 PLN. 

W dniu 24 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 2 670 413 
udziałów pomiędzy panem Danielem Januszem a Erbinvest Limited.  

W dniu 24 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 2 581 961 
udziałów pomiędzy panią Magdaleną Łabudzką-Janusz a Biznesmagtor Limited.  

W dniu 25 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 105 000 udziałów 
pomiędzy Erbinvest Limited a Wamano Limited.  

W dniu 25 października 2012 zostało zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia własności 105 000 udziałów 
pomiędzy Biznesmagtor Limited a Wamano Limited.  

 

25.3. Wynagrodzenia Członków Zarządu spółki dominującej 

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu spółki dominującej wyniosła: 

W spółce dominującej: 
  

Wynagrodzenie Inne świadczenia 
Razem 

Okres od 01.01 do 31.12.2012       

Daniel Janusz 116 72  188 
Mieczysław Mietelski 87 38  125 
Jacek Wardzyk 22 22  44 
Robert Wiśniewski 22 22  44 
Piotr Wielesik 49   49 

Razem 296 154  450

Okres od 01.01 do 31.12.2011       

Daniel  Janusz 58 63  121 
Robert  Wiśniewski 43 43  86 
Mieczysław  Mietelski 51 62  113 
Jacek  Wardzyk 43 43  86 

Razem 195 211  406 
 

Okres od 01.01 do 31.12.2010       

Daniel  Janusz 58 55  113 
Robert  Wiśniewski 43 35  78 
Mieczysław  Mietelski 51 56  107 
Jacek  Wardzyk 43 35  78 

Razem 195 181  376 
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25.4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki dominującej 

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej spółki dominującej wyniosła: 

W spółce dominującej: 
  

Wynagrodzenie Inne świadczenia 
Razem 

Okres od 01.01 do 31.12.2012       

Adamowicz Małgorzata 15 15  30 
Magdalena Łabudzka-Janusz 58 41  99 
Maciej Łabudzki 12 8  20 
Henryk Chojnacki 2   2 
Macjej Janusz 2   2 
Maciej Kowalski 2   2 
Jakub Marcinowski 2   2 

Razem 93 64  157 

Okres od 01.01 do 31.12.2011     

Magdalena  Łabudzka-Janusz 29 42  71 
Małgorzata  Adamowicz 20 14  34 
Maciej  Łabudzki 16 9  25 

Razem 65 65 130

Okres od 01.01 do 31.12.2010 
Magdalena  Łabudzka-Janusz 29 19  48 
Małgorzata  Adamowicz 20 14  34 
Maciej  Łabudzki 16 10  26 

Razem 65 43  108 

25.5. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Audytorem dokonującym badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej jest Grant 
Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wynagrodzenie audytora 
z poszczególnych tytułów wyniosło: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych 26 29  42 
Przegląd sprawozdań finansowych     
Doradztwo podatkowe   4 
Pozostałe usługi  2  3 

Razem 26 31  49 

25.6. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników 
kształtowały się następująco: 

  od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Pracownicy umysłowi 30 30  27 
Pracownicy fizyczni 132 129  146 

Razem 162 159  173 
 

 
 

od 01.01  
do 31.12.2012 

od 01.01  
do 31.12.2011 

od 01.01  
do 31.12.2010 

Liczba pracowników przyjętych 58 54  87 
Liczba pracowników zwolnionych (-) (45) (68) (47)

Razem 13 (14) 40 
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26. Zatwierdzenie do publikacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2012 (wraz z danymi 
porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 12 lutego 2013 roku. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

12.02.2013 r. Daniel Janusz Prezes Zarządu

12.02.2013 r. Piotr Wielesik Członek Zarządu

12.02.2013 r. Mieczysław Mietelski Członek Zarządu
Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

12.02.2013 r. Irena Dworzak Główny Księgowy
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ROZDZIAŁ 38. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 
Emitent informuje, iż w terminie ważności niniejszego Prospektu w siedzibie Emitenta lub na stronie 
internetowej Emitenta http://www.feerum.pl można zapoznać się w formie papierowej lub elektronicznej 
z treścią następujących dokumentów udostępnionych do wglądu: 

• Statut Emitenta, 

• Regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, 

• Historyczne zbadane sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2009-2011, 

• Historyczne zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta (jednostkowe i skonsolidowane) 
za 2012 r. 
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ROZDZIAŁ 39. INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH I OŚWIADCZENIA 
EKSPERTÓW 

Oświadczenia ekspertów 

Nie występują.  

Informacje uzyskane ze źródeł zewnętrznych 

Niektóre dane ekonomiczne i branżowe wykorzystane w niniejszym Prospekcie pochodzą z publikacji 
organów administracji rządowej, organów regulacyjnych lub innych, takich jak Główny Urząd 
Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rolnictwa z lat 2010 i 2011 i Mały Rocznik Statystyczny Polski 
z 2012 roku oraz Główny Urząd Statystyczny Ukrainy: Statistical Yearbook 2010, dostępny na stronie 
www.ukrstat.org; 

jak również ze źródeł branżowych, takich jak: 

• raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Rynek zbóż. Stan i perspektywy” 
z października 2012 roku; 

• raport Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Informacje o sytuacji w rolnictwie z lipca 2011 
roku, dostępna na stronie www.minrol.gov.pl; 

• publikacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Przywódcy państw UE wynegocjowali 
«budżet rolny» na lata 2014-2020”, dostępna na stronie www.arimr.gov.pl  

• publikacja Ministerstwa Gospodarki „Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł 
Odnawialnych” z 2010 roku, dostępna na stronie www.mg.gov.pl; 

• raport Komisji Europejskiej „Prospects for agricultural markets and income in the EU 2011-2020” 
z grudnia 2011 roku, dostępny na stronie www.ec.europa.eu; 

• Biuletyn Informacyjny nr 2/2012 opublikowany przez Agencję Rynku Rolnego, dostępny na 
stronie www.arr.gov.pl; 

• publikacja OECD-FAO „Agricultural Outlook 2011-2020”, dostępna na stronie www.agri-outlook.org; 

• informacje dostępne na stronie Food and Agricultural Policy Research Institute www.fapri.org; 

• Informacje dostępne na stronie serwisu Index Mundi www.indexmundi.com; 

• raport „Agricultural Machinery. Economic Report 2012”, dostępny na stronie VDMA German 
Engineering Federation www.vdma.org; 

jak również z następujących publikacji prasowych: 

• artykuł „Izba Zbożowo-Paszowa: Mija era wielkich elewatorów” z dnia 16 lutego 2012 roku, 
dostępny na stronie www.portalspozywczy.pl; 

• artykuł „Energia biomasy” opublikowany na stronie www.ogrzewnictwo.pl, dnia 18 października 
20112 roku 

• artykuł „Trafnie obsiejesz, zbierzesz żniwa” z 19 stycznia 2012 roku, dostępny na stronie 
www.pb.pl; 

• artykuł „Minister: Romania Must Increase Grain Storage Capacity To Some 25M Tons” 
z 18 października 2011 roku, dostępny na stronie www.actmedia.eu; 

• artykuł „Kazakhstan summed up results of the harvest-2011” z 3 stycznia 2012 roku, dostępny 
na stronie www.apk-inform.com; 

• informacje pt. „Udział WPHI w Ałmaty w spotkaniu grupy Market Access Team Delegacji Unii 
Europejskiej w Astanie” opublikowane 25 października 2011 roku na stronie Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie www.almaty.trade.gov.pl; 

• artykuł „PM Myasnikovich Reveals Collapse of Belarusian Agriculture” z 9 lutego 2012 roku, 
dostępny na stronie www.belarusdigest.com; 
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• artykuł „In 2012 Belarus may produce the record grain harvest at the level of 9.6 mln tonnes” 
z 20 kwietnia 2012 roku, dostępny na stornie www.apk-inform.com; 

• artykuł „Rynek rolno-spożywczy w UE” z 6 marca 2012 roku, dostępny na stronie 
www.een.org.pl; 

• informacje z Institut National de la Recherche Agronomique pt. „Agriculture in France”, dostępne 
na stronie www.eaap2013.org; 

• artykuł „Grain storage The five million-ton «silo plan» is making very slow progress” z 5 lipca 
2012 roku, dostępny na stronie www.momagri.org; 

• artykuł „Wzrasta produkcja drobiu w Niemczech” z 5 kwietnia 2012 roku, dostępny na stronie 
www.piagro.pl; 

• artykuł „Rekordowa produkcja mleka w Niemczech” z 17 maja 2012 roku, dostępny na stronie 
www.pbrz.pl; 

• artykuł „Niemiecki rynek mięsa” z 22 grudnia 2011 roku, dostępny na stronie www.pbrz.pl; 

• artykuł „Focus on Germany” z 14 listopada 2011 roku, dostępny na stronie www.world-grain.com. 

Wskazane dane zewnętrzne zostały wybrane z powszechnie dostępnych źródeł i Emitent nie posiada 
wiedzy, m.in. na bazie stwierdzeń publikowanych przez te źródła, o ewentualnych pomyłkach 
powodujących, że informacje pochodzące z tych źródeł i cytowane w niniejszym Prospekcie mogłyby 
w istotnym stopniu wprowadzić w błąd. Publikacje branżowe generalnie stwierdzają, że zawarte 
w nich informacje uzyskano ze źródeł uznawanych za wiarygodne, ale nie gwarantują dokładności 
i kompletności informacji. Podczas sporządzania niniejszego Prospektu nie przeprowadzono 
niezależnej weryfikacji takich informacji zewnętrznych ani nie sprawdzono zgodności metodologii lub 
podstaw wykorzystanych przez strony trzecie przy opracowywaniu danych, szacunków i prognoz. 
Emitent nie może w związku z tym zapewnić prawidłowości takich informacji ani – w odniesieniu do 
prognoz – zapewnić, że zostały one oparte na prawidłowych informacjach i założeniach lub że są 
dokładne. 

Emitent potwierdza, że dołożył należytej staranności, aby informacje pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom 
i w jakim może to ocenić na podstawie tych informacji, nie zostały pominięte żadne fakty, które 
sprawiałyby, że informacje te byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.  

Dane dotyczące pozycji konkurencyjnej 

Emitent oświadcza, iż wskazana przez niego pozycja konkurencyjna oszacowana została wedle 
najlepszej wiedzy Emitenta. Przy szacunkach Zarząd Emitenta brał pod uwagę publicznie dostępne 
informacje oraz wewnętrzne analizy.  

Emitent na bieżąco monitoruje rynek elewatorów zbożowych wykorzystywanych w rolnictwie 
i przemyśle paszowo-spożywczym w Polsce oraz aktywność innych producentów. Emitent, na bazie 
publicznie dostępnych informacji finansowych (z takich źródeł, jak KRS, Monitor Polski B), analizuje 
przychody konkurentów, o których działaniu na rynku Emitent jest świadomy, i na tej bazie 
przeprowadza własne szacunki pozycji konkurencyjnej w poszczególnych latach.  
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Niektóre dane finansowe 

Zawarte w niniejszym Prospekcie dane prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia, dane 
finansowe dotyczące sezonowości przychodów Emitenta, kluczowych dostawców i odbiorców w latach 
2009-2012, jak również poniesionych w latach 2008 do Dnia Zatwierdzenia Prospektu nakładów 
inwestycyjnych w środki trwałe i wartości niematerialne pochodzą ze sprawozdawczości zarządczej 
Emitenta. Informacje te nie podlegały weryfikacji przez biegłych rewidentów.  

Wymienione powyżej dane finansowe nie stanowią części sprawozdań finansowych i nie zostały 
zbadane ani w żaden inny sposób zweryfikowane przez niezależnych biegłych rewidentów Emitenta, 
innych audytorów zewnętrznych, konsultantów lub ekspertów. 

Pozostałe dane 

Pewne liczby w niniejszym Prospekcie zostały skorygowane przez zaokrąglenie. W związku z tym 
liczby odnoszące się do tych samych informacji przedstawione w różnych tabelach mogą być 
w niewielkim stopniu rozbieżne. W związku z powyższym, kwoty przedstawione w tabelach jako sumy 
niekoniecznie stanowią sumę arytmetyczną poprzedzających je liczb. 
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Akcje Akcje Istniejące oraz Akcje Nowej Emisji 

Akcje Istniejące Wszystkie istniejące Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D 

Akcje Nowej Emisji,  
Akcje Serii E 

Akcje zwykłe na okaziciela serii E Feerum S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł każda 

Akcje Oferowane Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane 

Akcje Serii A 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł każda 

Akcje Serii B 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,50 zł każda 

Akcje Serii C 3.060.301 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 zł każda 

Akcje Serii D 2.942.615 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 zł każda 

Akcje Sprzedawane Do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji Serii C oferowanych do sprzedaży 
przez pana Daniela Janusza oraz do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji 
Serii D oferowanych do sprzedaży przez panią Magdalenę Łabudzką-Janusz na 
zasadach określonych w Prospekcie 

Akcjonariusze Daniel Janusz, Magdalena Łabudzka-Janusz, Erbinvest Ltd, Biznesmagtor Ltd, 
Contractus sp. z o.o., Tomasz Kościelski, Mieczysław Mietelski, Jacek Wardzyk 
i Robert Wiśniewski, Wamano Ltd 

Aneks, Aneks do Prospektu Aneks do Prospektu w rozumieniu art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Biegły Rewident Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E 

Budowa Księgi Popytu Proces badania popytu na Akcje Oferowane i jego elastyczności cenowej za 
pomocą zbierania Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych wśród 
Inwestorów Instytucjonalnych 

Cena Akcji Oferowanych Cena ostateczna ustalona w Ofercie Publicznej, po której inwestorzy będą 
obejmowali lub nabywali Akcje Oferowane; jednoznaczna z Ceną Emisyjną lub 
Ceną Sprzedaży 

Cena Emisyjna Cena ostateczna ustalona dla emisji Akcji Serii E, po której inwestorzy będą 
obejmować Akcje Serii E; równa Cenie Sprzedaży 

Cena Maksymalna Maksymalny poziom Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży, o którym mowa w art. 54 
Ustawy o Ofercie Publicznej 

Cena Sprzedaży Cena ostateczna ustalona dla Akcji Sprzedawanych, po której inwestorzy będą 
nabywać Akcje Sprzedawane, równa Cenie Emisyjnej 

Doradca Prawny  Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Pańskiej 73, 00-834 Warszawa 

Data Prospektu,  
Dzień Prospektu, Dzień 
Zatwierdzenia Prospektu 

Dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego 

Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca Dyrektywę 
2001/34/WE 

Emitent, Spółka, Spółka 
Akcyjna, Feerum S.A. 

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie 
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EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

EURO, EUR Jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  

Grupa, Grupa Emitenta, 
Grupa Kapitałowa, Grupa 
Kapitałowa Emitenta 

Feerum S.A. oraz jej spółki zależne, tj. (i) Feer-Pol sp. z o.o. oraz (ii) Pol-Silos 
sp. z o.o.  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor Indywidualny Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe, z wyjątkiem podmiotów będących 
Inwestorami Instytucjonalnymi. 

Inwestor Instytucjonalny Firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o obrocie instrumentami finansowymi, inna instytucja finansowa lub osoba prawna 
uprawniona, na podstawie właściwych przepisów prawa regulujących jej 
działalność, do działania na rynkach finansowych, w tym: dom maklerski, bank, 
fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz 
emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak również inna instytucja zbiorowego 
inwestowania lub podmiot nią zarządzający, jak również podmioty zarządzające 
na zlecenie cudzymi portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
maklerskich instrumentów finansowych, zakład ubezpieczeń oraz inna osoba 
prawna, której jedynym przedmiotem działalności jest inwestowanie w papiery 
wartościowe. 

Inwestor Inwestor Indywidualny lub Inwestor Instytucjonalny 

IERiGŻ Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

Kodeks Postępowania 
Administracyjnego, KPA 

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS 
LSSE 

Krajowy Rejestr Sądowy 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady 
Ministrów z  dnia 15 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 274 z późn. zm.) 

Księga Popytu Wykaz wielkości popytu na Akcje Oferowane po określonych cenach 
deklarowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, 
Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Feerum S.A. 

NBP Narodowy Bank Polski 

Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 
Prawa Dewizowego 
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OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic 
Co-operation and Development) 

Oferta Sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych 

Oferta nabycia nie więcej niż 400.000 Akcji Sprzedawanych przeprowadzana 
przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki na podstawie Prospektu 

Oferta Akcji Nowej Emisji Przeprowadzana na podstawie Prospektu oferta nie więcej niż 2.200.000 Akcji 
Serii E Spółki 

Oferta, Oferta Publiczna Publiczna oferta objęcia Akcji Serii E i oferta sprzedaży Akcji Sprzedawanych 

Oferujący KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa 

PDA, Prawo do Akcji Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii E 

Rezydent Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 
Prawa Dewizowego 

POK Punkt Obsługi Klienta biura maklerskiego 

Prawo Ochrony  
Środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
– Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) 

Prawo Zamówień 
Publicznych 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
– Dz.U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

Prospekt, Prospekt 
Emisyjny 

Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o Feerum Spółka Akcyjna oraz o Ofercie, sporządzony 
zgodnie z Rozporządzeniem o prospekcie 

Rada Nadzorcza,  
Rada Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza Feerum S.A. 

Regulamin Giełdy, 
Regulamin GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty Uchwałą 
Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia  2006 r. ze zm. 

Rozporządzenie  
o Prospekcie, 
Rozporządzenie 809 

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 Raportach 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa 
niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 
259 ze zm.) 

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. Nr 84, poz. 547)  

Rozporządzenie Rady 
w Sprawie Kontroli 
Koncentracji 
Przedsiębiorstw  

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorców 

RPP Rada Polityki Pieniężnej 

Sąd, Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Spółki Zależne (i) Feer-Pol sp. z o.o. oraz (ii) Pol-Silos sp. z o.o. 
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Sprawozdania Finansowe Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za lata obrotowe zakończone 
31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r. oraz 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2012 r. sporządzone 
zgodnie z MSR i MSSF 

Statut, Statut Spółki Statut spółki Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie 

Szczegółowe Zasady 
Obrotu Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone Uchwałą Nr 4/2006 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 stycznia 2006 r. 
ze zm. 

Transza Indywidualna, 
Transza Inwestorów 
Indywidualnych 

Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy 
Indywidualni 

Transza Instytucjonalna, 
Transza Inwestorów 
Instytucjonalnych 

Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy 
Instytucjonalni 

Uchwała w sprawie 
Podwyższenia Kapitału 
Zakładowego 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 
19 listopada 2012 r. 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej 

Ustawa o Biegłych 
Rewidentach 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) 

Ustawa o Funduszach 
Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, 
poz. 1546 ze zm.) 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity 
– Dz.U. 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) 

Ustawa o Nadzorze  
nad Rynkiem Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1119 ze zm.) 

Ustawa o Nadzorze  
nad Rynkiem Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, 
poz. 1537 ze zm.) 

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity – Dz.U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji 
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, 
poz. 331 ze zm.) 

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 (tekst jednolity – Dz.U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity – Dz.U. 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity – Dz.U. 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) 
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Ustawa o Podatku  
od Spadków i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2009 r. 
Nr 93, poz. 768 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. 
2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

Ustawa o Terminach  
Zapłaty 

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 
2003 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie,  
Walne Zgromadzenie 
Spółki, WZA 

Walne Zgromadzenie Feerum S.A. 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – stopa oprocentowania pożyczek na rynku 
międzybankowym 

Wprowadzający, 
Sprzedający 

Pan Daniel Janusz i pani Magdalena Łabudzka-Janusz 

Wspólna Polityka Rolna, 
WPR 

Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego podejmowane przez Unię 
Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE). Obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz 
ogrodnictwo 

Zaproszenie Zaproszenie wystosowane przez Oferującego w imieniu Emitenta i Sprzedających 
do Inwestorów Instytucjonalnych, wybranych na zasadzie uznaniowej przez 
Emitenta, którzy uczestniczyli w budowie Księgi Popytu. Zaproszenie zawiera 
zaproszenie do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych uznaniowo 
wskazaną przez Emitenta i Sprzedających oraz wezwanie do dokonania zapłaty 
za te Akcje Oferowane 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd Feerum S.A. 

Zasady Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych  
na GPW 

Zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012  Rady Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. ze zm.  
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42.1.  ZAŁĄCZNIK I 

STATUT 

SPÓŁKI 

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: Feerum Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Feerum S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego 
(logo).  

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnów.  

§ 3. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, 
zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. 

§ 4. 

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. 

§ 5. 

Założycielami Spółki są: 

1. Daniel Janusz, 

2. Magdalena Łabudzka-Janusz. 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

(a) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), 

(b) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), 

(c) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 
(PKD 26.51.Z), 

(d) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z), 
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(e) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z), 

(f) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z), 

(g) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 28.29.Z),  

(h) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z), 

(i) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 
(PKD 28.93.Z), 

(j) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 28.99.Z), 

(k) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 

(l) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 

(m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 

(n) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

(o) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

(p) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 

(q) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
(PKD 70.22.Z), 

(r) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 

(s) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), 

(t) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych (PKD 72.19.Z), 

(u) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 

(v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

(w) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim (PKD 77.40.Z). 

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie z mocy przepisów prawa 
uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów 
państwowych lub dokonania zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności, 
Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub 
innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub po dokonaniu zawiadomień, 
ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności. 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.682.709,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset 
osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięć złotych) i dzieli się na 7.337.916 (słownie: 
siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości 
nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: 
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(a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-1 
do A-1.000.000, 

(b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o numerach od B-1 do B-335.000, 

(c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych 
imiennych serii C o numerach od C-1 do C-3.060.301, 

(d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset 
piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D-1 do D-2.942.615. 

2. Kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w 1/4 (jednej czwartej) jego 
wysokości. 

3. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. 

4. Akcje serii C i akcje serii D ulegną zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są 
zdematerializowane. 

6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub 
warranty subskrypcyjne. 

§ 8. 

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne).  

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności 
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia 
kapitału zakładowego.  

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 9. 

Organami Spółki są: 

(A) Walne Zgromadzenie, 

(B) Rada Nadzorcza, 

(C) Zarząd. 

Walne Zgromadzenie 

§ 10. 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie 
każdego roku obrachunkowego.  

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek 
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Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną 
dwudziestą) kapitału zakładowego. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od 
daty zgłoszenia wniosku. 

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie 
zwoła go w terminie ustalonym w niniejszym Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

§ 11. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza innymi sprawami zastrzeżonymi 
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu: 

(a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

(b) podział zysków albo pokrycie strat oraz przeznaczenie utworzonych przez Spółkę 
funduszy, 

(c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie zasad wynagradzania 
członków Rady Nadzorczej, 

(d) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania 
przez nich obowiązków, 

(e) zmiana Statutu Spółki,  

(f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,  

(g) połączenie i przekształcenie Spółki,  

(h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

(i) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, 

(j) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

(k) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, 

(l) zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek 
akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich 
rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy 
zgłosili taki wniosek, poparty uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 3/4 (trzech 
czwartych) oddanych głosów. 
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4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki 
w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 
(dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej 
połowa kapitału zakładowego. 

§ 12. 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno 
Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba 
wyznaczona przez Zarząd.  

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu uchwały 
Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości 
trzech czwartych głosów oddanych: 

(a) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek 
handlowych, 

(b) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych. 

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy 
i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych 
nie stanowią inaczej. 

5. Jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja 
daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 

6. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy 
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź 
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne 
głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 

7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. 

8. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu. 

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Legnicy albo w Warszawie. 

Rada Nadzorcza 

§ 13. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez 
Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej 
z 5 (pięciu) członków.  

2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.  

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
oraz może wybrać sekretarza. 
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5. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, 
do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy 
z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu 
korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na 
rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. 

6. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego 
Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne 
kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych 
kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów 
niezależności, określonych w ust. 5 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do 
niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia 
w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka 
niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 

§ 14. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza sprawami określonymi w bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności: 

(a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

(b) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, 

(c) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz przedkładanie 
Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, 

(d) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu 
pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu,  

(e) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki 
w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych 
powodów nie może działać,  

(f) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką a członkami Zarządu Spółki, 
w tym związanych ze stosunkiem pracy,  

(g) zatwierdzenie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno-finansowych 
planów działalności uchwalonych przez Zarząd,  

(h) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia, 

(i) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych,  

(j) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotami Powiązanymi ze 
Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach 
rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę 
z Podmiotem Zależnym, 

(k) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 
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(l) wyrażanie zgody na tworzenie lub przystąpienie do innej spółki oraz zbywania ich akcji 
lub udziałów, 

(m) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości, 

(n) wyrażenie zgody na emisje obligacji zwykłych, 

(o) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet 
Wynagrodzeń), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich 
prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, 
sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich 
członków. 

§ 15. 

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał kalendarzowy. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego zastępca lub 
osoba wskazana przez Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także 
na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie 
powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. 

§ 16. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub 
przepisy prawa przewidują warunki surowsze. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku 
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie 
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu jest wyłączone 
przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka 
Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.  

§ 17. 

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. 

§ 18. 

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem 
w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie w drodze 
uchwały. 
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Zarząd 

§ 19. 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, powoływanych 
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 

2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza. 

3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres 
wspólnej kadencji. 

§ 20. 

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości 
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

2. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd 
i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  

§ 21. 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane 
z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest 
Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub 
Członek Zarządu działający wraz z prokurentem. 

3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym 
stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. 

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 22. 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

§ 23. 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się 
co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 
1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze na 
pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe i fundusze celowe).  

3. O przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i funduszy celowych rozstrzygają przepisy prawa, 
uchwały Walnego Zgromadzenia oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą 
na wniosek Zarządu. 

§ 24. 

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 
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2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 

(a) odpis na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą, o ile kapitał ten 
na dzień rejestracji był niższy lub użyto go na pokrycie strat, 

(b) pozostałe kapitały i fundusze, inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia, 

(c) dywidendę dla akcjonariuszy. 

3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych 
do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, pod warunkiem że Spółka dysponuje wystarczającymi 
środkami na wypłatę zaliczki oraz że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25. 

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 26. 

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 

§ 27. 

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych 
aktów prawnych. 

§ 28. 

Dla potrzeb niniejszego Statutu: 

1. Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.); 

2. Podmiot Powiązany oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259); 

3. Podmiot Zależny oznacza podmiot zależny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). 
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ZAŁĄCZNIK II 
Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Emitenta 

Identyfikator wydruku: RP/280189/16/20130325135951          

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 25.03.2013 godz. 13:59:51
Numer KRS: 0000280189 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 09.05.2007

3102.30.60usipw ainanokod ataD61usipw remuNsipw intatsO

273/31/7582/SRK.JER-SN XI.RWtka arutangyS

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA  WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

3904732196 :PIN ,804715020 :NOGERPIN/NOGER remuN.2

3.Firma, pod którą spółka działa "FEERUM" SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

WÓNJOHC .csjeim ,WÓNJOHC animg ,IKCINGEL taiwop ,EIKSĄLŚONLOD .jow ,AKSLOP jarkabizdeiS.1

AKSLOP jark ,WÓNJOHC atzcop ,522-95 dok ,WÓNJOHC .csjeim ,--- .kol ,6 rn ,IEZRKO .luserdA.2

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
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1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1 15-01-2007R., NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY,
REPERTORIUM A NR 383/07

2 10-05-2007R., REPERTORIUM A NR 4767/07 NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 2
ZMIENIONO §5 PKT 2 I §17 STATUTU SPÓŁKI

3 20-05-2008R., REPERTORIUM A NUMERR 6899/08, NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 2,
ZMIANA §6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI

4 5-09-2008R., REPERTORIUM A 11129/08, NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI KANCELARIA
NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 2, ZMIANA § 6 UST. 1 I §10 STATUTU.

5 19-11-2008R., REPERTORIUM A 14668/08, NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI KANCELARIA
NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 2, ZMIANA §6.

6 24.06.2010 R. - REPERTORIUM A NUMER 3205/2010 NOTARIUSZ MAREK WYPART KANCELARIA
NOTARIALNA W LEGNICY UL. BISKUPIA NR 1 - ZMIANA § 5 PKT 2 STATUTU SPÓŁKI.

7 28.09.2012 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W
LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 10231/2012 - ZMIANA § 6 UST. 1
STATUTU SPÓŁKI.

8 05.10.2012 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W
LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 1, REPERTORIUM A NR 10505/2012 - ZMIANA §§ 1,2 ORAZ OD
5 DO 28; SKREŚLONO §§ OD 29 DO 39.

9 10.10.2012 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W
LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 10649/2012 - SPROSTOWANO AKT
NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2012 R. (REP. A NR 10505/2012) W ZAKRESIE ZMIANY § 7
STATUTU.
07.01.2013 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W
LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 207/2013 - SPROSTOWANO AKT
NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2012 R. (REP. A NR 10505/2012)  W ZAKRESIE PRZYJĘCIA TEKSTU
JEDNOLITEGO STATUTU (CO DO § 7 STATUTU).

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału
w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Strona 2 z 8

 
 

 



ROZDZIAŁ 42. ZAŁĄCZNIKI 

Prospekt emisyjny Feerum S.A. 427 

 

Identyfikator wydruku: RP/280189/16/20130325135951          

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 25 682 706,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego ------

3.Liczba akcji wszystkich emisji 7337916

ŁZ 05,3ijcka anlanimon ćśotraW.4

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25 682 706,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

1 1 000 000,00 ZŁ

2 10 711 053,50 ZŁ

3 10 299 152,50 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1 1.Nazwa serii akcji A

2.Liczba akcji w danej serii 1000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

2 1.Nazwa serii akcji B

2.Liczba akcji w danej serii 335000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

3 1.Nazwa serii akcji C

2.Liczba akcji w danej serii 3060301

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

4 1.Nazwa serii akcji D

2.Liczba akcji w danej serii 2942615

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Strona 3 z 8

 
 

 



ROZDZIAŁ 42. ZAŁĄCZNIKI 

428 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

 

Identyfikator wydruku: RP/280189/16/20130325135951          

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JANUSZ 

HCEICJOW LEINADanoimI.2

3.Numer PESEL/REGON 73061504831

****SRK remuN.4

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MIETELSKI 

NOEL WAŁSYZCEIManoimI.2

3.Numer PESEL/REGON 74022004852

****SRK remuN.4

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WIELESIK 

ŁEWAP RTOIPanoimI.2

3.Numer PESEL/REGON 68011407890

****SRK remuN.4

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 AZCROZDAN ADARunagro awzaN.1
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Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 ZSUNAJ AKZDUBAŁoksiwzaN.1

AWE ANELADGAManoimI.2

64110428037LESEP remuN.3

2  IKSWONICRAMoksiwzaN.1

 BUKAJanoimI.2

33160808045LESEP remuN.3

3  IKCANJOHCoksiwzaN.1

 KYRNEHanoimI.2

43850500164LESEP remuN.3

4  IKSLAWOKoksiwzaN.1

 JEICAManoimI.2

81850216067LESEP remuN.3

5  ZSUNAJoksiwzaN.1

NONEZ JEICAManoimI.2

95570226006LESEP remuN.3
 

Rubryka 3 - Prokurenci

1  KAZROWDoksiwzaN.1

 ANERIanoimI.2

72310109025LESEP remuN.3

IMAKNOŁZC AMOWD Z EINZCĄŁ TNERUKORP ĆAWOTNEZERPER EŻOM ĘKŁÓPS( ANZCĄŁ ARUKORPyrukorp jazdoR.4
ZARZĄDU)

 

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

2 25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

3 26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I
NAWIGACYJNYCH

4 28, 21, Z, PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH

5 28, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

6 28, 25, Z, PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

7 28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

8 28, 30, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

9 28, 93, Z, PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I
PRODUKCJI NAPOJÓW

10 28, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

11 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
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12 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

13 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

14 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

15 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

16 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

17 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

18 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE

19 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

20 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

21 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

22 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

23 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z
WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1 13.06.2008 09.05.2007 - 31.12.2007

2 13.07.2009 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

3 05.08.2010 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

4 18.05.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

5 09.07.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta

7002.21.13 - 7002.50.90*****1

.R 8002.21.13 - .R 8002.10.10*****2

.R 9002.21.13 - .R 9002.10.10*****3

0102.21.13 - 0102.10.10*****4

1102.21.13 - 1102.10.10*****5

3.Wzmianka o złożeniu uchwały
lub postanowienia o
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

7002.21.13 - 7002.50.90*****1

.R 8002.21.13 - .R 8002.10.10*****2

.R 9002.21.13 - .R 9002.10.10*****3

0102.21.13 - 0102.10.10*****4

1102.21.13 - 1102.10.10*****5

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

7002.21.13 - 7002.50.90*****1

.R 8002.21.13 - .R 8002.10.10*****2

.R 9002.21.13 - .R 9002.10.10*****3

0102.21.13 - 0102.10.10*****4

1102.21.13 - 1102.10.10*****5

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
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Prospekt emisyjny Feerum S.A. 431 

 

Identyfikator wydruku: RP/280189/16/20130325135951          

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów
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432 Prospekt emisyjny Feerum S.A. 

 

Identyfikator wydruku: RP/280189/16/20130325135951          

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 25.03.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
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SPÓŁKA 

FEERUM S.A. 
ul. Okrzei 6 

59-225 Chojnów 
 
 
 
 

OFERUJĄCY 
KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 

ul. Chmielna 85/87 
00-805 Warszawa 

 
 
 

DORADCA PRAWNY  
Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni 

ul. Pańska 73 
00-834 Warszawa 

 
 
 
 

DORADCA KORPORACYJNY SPÓŁKI 
Kancelaria Radców Prawnych 

Kowalski, Popławski i Wspólnicy S.C. 
ul. Tadeusza Kościuszki 17/3 

59-220 Legnica 
 
 
 

BIEGŁY REWIDENT 
Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

spółka komandytowa  
ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E 

61-131 Poznań 
 

 




