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II  PODSUMOWANIE 
 

Podsumowanie jest zestawem wymaganych informacji oznaczonych jako „Elementy”. Elementy te są 

ponumerowane i zestawione w sekcjach od A do E (od  A.1 do  E.7). 

Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie Elementy wymagane dla typu papierów wartościowych objętych 

Prospektem i rodzaju ich emitenta. Ponieważ niektóre Elementy nie są wymagane mogą występować luki w 

numeracji Elementów.  

Chociaż poszczególne Elementy mogą być wymagane ze względu na typ papierów wartościowych i rodzaj emitenta 

możliwe jest, że wskazane Elementy nie będą zawierać żadnych istotnych informacji. Takie Elementy są ujęte w 

Podsumowaniu i opatrzone informacją „nie dotyczy”. 

1. Dział A - Wstęp i ostrzeżenia 

Element Wymogi informacyjne 

A.1 Ostrzeżenie: 

1. Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego,  

2. każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora 

całości Prospektu Emisyjnego,  

3. w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w 

Prospekcie Emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa 

członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed 

rozpoczęciem postępowania sądowego,  

4. odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego 

tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne 

lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami prospektu emisyjnego, bądź gdy 

nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami prospektu emisyjnego, 

najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery 

wartościowe. 

A.2 Zgoda na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich 

ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych 

Nie dotyczy - Emitent nie udzielił takiej zgody 

 

2. Dział B - Emitent 

Element Wymogi informacyjne 

B.1 Prawna (statutowa) nazwa Emitenta:  Gekoplast Spółka Akcyjna 

Handlowa nazwa Emitenta:  Gekoplast S.A. 

B.2 Siedziba Emitenta: Krupski Młyn 

Forma prawna Emitenta: spółka akcyjna 

Ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi swoją działalność:   polskie 

Kraj siedziby Emitenta:  Polska 

B.3 Podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta 

Przedmiotem podstawowej działalności Gekoplast S.A. jest przetwórstwo tworzyw sztucznych.  

Podstawowymi produktami Emitenta są płyty komórkowe z polipropylenu znane pod markami 

KARTONPLAST® i TEKPOL®, opakowania i wykroje z płyt komórkowych, przekładki transportowe „layer-

pad”, płyty pełne z różnych tworzyw sztucznych i wyroby z płyt pełnych, wyroby wtryskowe (skrzynki 

owocowo-warzywnicze i transportowo-magazynowe, elementy AGD i motoryzacyjne), opakowania z 

tektury falistej, wyroby rozdmuchowe (beczki, bańki, kanistry itp.) i folie polipropylenowe. 
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B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na Emitenta oraz 

na branże, w których Emitent prowadzi działalność 

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na planowane wyniki jest stabilność i brak długoterminowych, 

jednokierunkowych, znaczących zmian w zakresie cen podstawowych surowców, kursów walut i sytuacji 

ogólnogospodarczej na rynkach działania Spółki. 

Krótkoterminowe zmiany w zakresie cen surowca czy kursów walut nie mają znaczącego wpływu na 

sytuację Spółki w dłuższym horyzoncie (np. roku obrotowego) jednakże stałe utrzymywanie się takich 

zjawisk w okresie dłuższym może wpływać na wyniki Spółki, podobnie jak utrzymujące się w dłuższym 

okresie problemy branż przemysłowych czy krajowych gospodarek na rynkach, na których operuje 

Spółka. 

B.5 Opis grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie 

Na Dzień Prospektu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

B.6 Znaczni akcjonariusze Emitenta 

 Akcjonariusz 
Liczba akcji i głosów 

na WZ Emitenta 
Udział w kapitale zakładowym 

i glosach na WZ Emitenta 

 Capital Partners Investment I FIZ 4 458 616 76,31% 

 CP FIZ 83 115 1,42% 

 pozostali Akcjonariusze 1 300 821 22,26% 

 Razem 5 842 552 100,00% 

 Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu. Na Dzień Prospektu Emitent jest  

podmiotem zależnym od Capital Partners Investment I FIZ, posiadającego 4.458.616 akcji 

uprawniających do wykonywania 4.458.616 głosów na WZ, co stanowi 76,3% ogólnej liczby głosów (wraz 

z CP I FIZ - 4.541.731 akcji i 77,74% głosów). Capital Partners Investment I FIZ i CP I FIZ są funduszami 

inwestycyjnymi zarządzanymi przez TFI Capital Partners S.A. - podmiot zależny od  Capital Partners S.A. 

z siedzibą w Warszawie.  

Jednakże - zgodnie z zapisem art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych - 

Emitent nie jest podmiotem zależnym ani od TFI Capital Partners S.A. ani od Capital Partners S.A. 

B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta 

 Źródłem przedstawionych w poniższej tabeli wybranych informacji finansowych Emitenta są : 

- historyczne informacje finansowe za lata obrotowe 2014 i 2013 Emitenta, zbadane przez biegłego 

rewidenta, 

- kwartalne sprawozdania finansowe Emitenta na I, II III i IV kwartał 2015 roku, które nie były 

przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. 

Emitent sporządza wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe, zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości 

 [ tys. zł ] 
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

 Przychody ze sprzedaży 83 981 63 174 39 689 18 949 57 581 38 076 19 447 76 365 75 809 

 Zysk ze sprzedaży 18 414 13 702 8 460 4 707 11 643 7 795 3 942 15 876 16 188 

 Zysk operacyjny 7 122 5 478 2 981 1 957 3 958 2 780 1 230 5 681 4 454 

 Zysk (strata) brutto 6 730 5 239 2 976 2 187 3 528 2 397 987 4 916 3 525 

 Zysk (strata) netto 5 514 4 228 2 408 1 750 2 971 2 117 968 4 132 3 233 

 Liczba akcji [ tys.] (śr. w okresie)  5 662 5 602 5 479 5 530 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

 Zysk (strata) netto na 1 akcję [ zł ] 0,97 0,75 0,44 0,32 0,52 0,37 0,17 0,73 0,57 

            

 [ tys. zł ] 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

 Aktywa razem 66 007 65 315 65 464 61 901 59 392 57 575 55 059 59 534 53 303 

 Aktywa trwałe 47 109 48 291 47 711 46 103 44 301 42 979 42 052 45 792 42 208 

 Aktywa obrotowe 18 898 17 024 17 754 15 799 15 091 14 596 13 007 13 742 11 094 

 Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

42 307 42 579 42 521 40 154 40 493 39 479 38 093 39 536 37 304 

 Zobowiązania długoterminowe 5 999 6 315 4 347 5 183 6 312 6 969 6 942 5 642 6 540 

 Zobowiązania krótkoterminowe 25 554 25 806 27 580 24 118 23 245 21 552 19 430 22 773 18 771 
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 Kapitał własny (aktywa netto) 23 700 22 736 22 943 21 748 18 899 18 096 16 967 19 998 15 999 

 Kapitał zakładowy 5 843 5 843 5 843 5 305 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

 Liczba akcji [ tys. szt.] (na dzień)  5 843 5 843 5 843 5 305 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

 Wartość księgowa na 1 akcję [ zł ] 4,06 3,89 3,93 4,10 3,34 3,20 3,00 3,53 2,83 

 Od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane przez biegłego 

rewidenta informacje finansowe, czyli od 31 grudnia 2014 roku wystąpiły następujące znaczące zmiany 

w sytuacji finansowej lub pozycji handlowej Emitenta: 

- W dniu 9 czerwca 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o 537.267 zł -z 

kwoty 5.305.285 zł do kwoty 5.842.552 zł w drodze objęcia 537.267 Akcji Serii E przez posiadaczy 

warrantów subskrypcyjnych serii A wydanych w ramach programu motywacyjnego, którym objęte są 

osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki.  

- W dniu 27 października 2015 r. Emitent sprzedał nieruchomość w Tarnowskich Górach za cenę  

2.000.000 zł netto. Na dzień transakcji. wartość netto nieruchomości w księgach Spółki wynosiła 

2 996 810,26 zł, czyli z tytułu sprzedaży nieruchomości Spółka poniosła stratę w kwocie 996.810,26 

zł. Nieruchomość nie była wykorzystywana do celów gospodarczych Emitenta od ponad 2 lat i 

stanowiła dla Spółki aktywo zbędne. Oprócz otrzymania aktywów płynnych dodatkowym pozytywnym 

rezultatem transakcji jest obniżenie kosztów działalności podstawowej o ok. 200 tys. zł rocznie. 

- W dniu 11 listopada 2015 r. po trwającym prawie dwa lata sporze pomiędzy Emitentem a włoską firmą 

Polimark S.r.l. na posiedzeniu Sądu w Mediolanie nastąpiło uprawomocnienie się podpisanej 

wcześniej ugody w wyniku której obie strony sporu wycofały swoje roszczenia, w szczególności 

Polimark S.r.l. wycofał wszelkie roszczenia wobec Spółki. tj. żądanie zapłaty kwoty 629 tys. euro. Od 

momentu podpisania w/w ugody obie strony uznały spór za zakończony, w związku z czym zarówno 

Emitent jaki i Polimark S.r.l. nie mają wobec siebie żadnych roszczeń. 

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta nie wystąpiła transakcja powodująca znaczące zmiany brutto 

sytuacji Emitenta, w związku z tym nie występuje konieczność włączenia informacji finansowych pro 

forma, która opisywałaby, jak dana transakcja wpłynęłaby na aktywa i pasywa oraz zyski Emitenta, gdyby 

została przeprowadzona na początku okresu sprawozdawczego lub w dniu bilansowym. 

Dane finansowe Emitenta za 2013 rok uwzględniają Geko-Kart sp. z o.o. Na moment przejęcia kontroli w 

2010 roku na potrzebę prezentacji danych finansowych obu Spółek w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym zastosowano metodę nabycia.  Ponieważ w wyniku połączenia obu spółek w jedną osobę 

prawną w roku 2013 nie doszło do przejęcia kontroli, połączenie na koniec 2013 roku rozliczono, zgodnie 

z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów za okres od przejęcia kontroli do daty 

połączenia. Oznacza to, że sprawozdania finansowe za 2013 i 2014 rok jest sporządzone na tych samych 

zasadach, co sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez Gekoplast S.A. do momentu połączenia 

i obejmują dane finansowe Gekoplast S.A. i jej spółki zależnej Geko-Kart Sp. z o.o. Z tego względu nie 

zachodzi potrzeba sporządzenia historycznych danych finansowych pro forma 

B.9 Prognozy lub wyniki szacunkowe 

Ponieważ przed Datą Prospektu zostało opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku 

skrócone sprawozdanie finansowe (zamieszczone w Prospekcie w pkt 20.5.4), zawierające dane za pełny 

rok obrotowy 2015 Emitent stoi na stanowisku, że wyniki szacunkowe za rok 2015 winny być tożsame z 

opublikowanymi w tym sprawozdaniu, gdyż obrazują najlepszą wiedzę Emitenta w tym zakresie. 

Emitent zwraca uwagę na fakt, że dane te mogą ulec zmianie, na przykład na skutek konieczności 

dokonania korekt zaleconych przez biegłego rewidenta po przeprowadzeniu badania lub zaistnienia po 

dniu bilansowym zdarzeń mających wpływ na wyniki roku 2015. 

Zarząd Gekoplast S.A. w przygotowaniu prognozy wyników na 2016 r. opierał się na własnych 

założeniach dotyczących rozwoju rynku na którym działa Spółka, a także na szczegółowym planie 

prowadzenia działalności i rozwoju Spółki na rok 2016. Założenia te odzwierciedlają najlepszą wiedzę, 

przewidywania i plany Zarządu. Uwzględniają one wiedzę Zarządu na temat istotnych faktów z 

działalności Spółki w okresie od początku roku do dnia zatwierdzenia prospektu. 

Przy sporządzeniu prognozy wyników na 2016 r. założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne 

warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne podatkowe i 
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administracyjne oraz nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istoty mogłyby ograniczyć popyt 

na produkty oferowane przez Spółkę. 

Prognoza wyników Spółki na 2016 r. została przygotowana przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, 

które Emitent stosuje w sprawozdaniu finansowych zamieszczonymi w innej części niniejszego prospektu, 

czyli zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości. Prognoza i dane szacunkowe zostały 

sporządzone zgodnie z zasadami zapewniającymi porównywalność z historycznymi informacjami 

finansowymi. 

Istotnym założeniem prognozy na 2016 dotyczącym czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta jest wzrost przychodów ze 

sprzedaży płyt komórkowych oraz wyrobów z płyt, spowodowane zakupem i uruchomieniem w 2016 roku 

nowoczesnej linii technologicznej do produkcji płyt komórkowych oraz stopniowemu zwiększaniu 

automatyzacji przerobu płyt. Zarząd planuje również zwiększenie sprzedaży z płyt pełnych oraz wyrobów 

z nich w związku z dostępnymi mocami produkcyjnymi oraz opracowaniem technologii umożliwiającej 

produkcje zgodnie z wymogami potencjalnych klientów. 

Emitent przy sporządzaniu prognoz przyjął założenie dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie 

poza obszarem wpływów członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

Emitenta, że w okresie objętym prognozą tj. do końca 2016 roku, ze strony odbiorców i dostawców 

Emitenta nie nastąpią żadne działania, które wpływałyby na poziom realizowanych przez nie marż, co w 

efekcie przełożyłoby się na poziom wypracowanego wyniku finansowego netto. 

Poziom zadłużenia oraz poziom ponoszonych przez Spółkę kosztów finansowych w okresie prognozy 

(stanowiący czynnik, na który wpływ mogą mieć członkowie organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta) zaplanowany został z uwzględnieniem zmian w strukturze finansowania 

przeprowadzonych w połowie 2015 rok tj. m.in. konsolidacji kredytów i zwiększenia poziomu limitu 

kredytowego w rachunku bieżącym przy jednoczesnym obniżeniu marży bankowej. 

W podsumowaniu, założenia dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie poza obszarem 

wpływów członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta, a które 

przyjęte zostały przez Zarząd przy przygotowaniu prognozy są następujące: 

Brak zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowań prawnych, 

podatkowych i administracyjnych. 

Emitent założył, iż poziom kursu PLN/EUR nie ulegnie znaczącym zmianą do końca 2016 roku oraz, że 

nie nastąpią inne istotne zmiany wpływające na eksport towarów do krajów Unii Europejskiej. 

Poziom cen surowców podstawowych do produkcji płyt, a zwłaszcza polipropylenu będzie wykazywać 

tendencje do stabilizacji z lekkimi spadkami w prognozowanym okresie w związku z niskim poziomem 

cen ropy naftowej zgodnie z aktualnie obserwowanym trendem. 

Ceny rynkowe produktów pozostaną w zbliżonej relacji do cen materiałów podstawowych jak w 

poprzednich okresach. 

Natomiast założenia dotyczące czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta, obejmują: 

wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w roku 2016 w stosunku do szacowanej wartości za 2015 r. o 

18% do poziomu 101,5 mln zł, w tym: 

- wzrost przychodów ze sprzedaży płyt komórkowych i wyrobów z płyt komórkowych o 27%, w 

związku z uruchomieniem nowej linii technologicznej do produkcji płyt komórkowych oraz dalszą 

automatyzacją przerobu płyt komórkowych. 

- wzrost przychodów ze sprzedaży płyt pełnych i wyrobów z płyt pełnych ok 10%, związany z 

modernizacją posiadanego parku maszynowego i zwiększania ich możliwości technologicznych.  

- ograniczenie wielkości produkcji i w konsekwencji spadek przychodów ze sprzedaży wyrobów 

wtryskowych o 72%. 

Koszty planowane na 2016 r. wyznaczone zostały na podstawie danych historycznych oraz planowanych 

zmian: 

-  amortyzacja – zaplanowany został wzrost kosztów amortyzacji związany z oddawaniem do 

użytkowania rozpoczętych oraz planowanych inwestycji. Wzrost planowany na 2016 r. w stosunku do 

szacunków 2015 r. wynosi 57%. 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

11 

 

-  koszty materiałów i energii – założony został wzrost kosztów tej grupy w 2016 r. proporcjonalnie do 

wzrostu przychodów ze sprzedaży skorygowanego o wynegocjowaną obniżkę ceny energii 

elektrycznej , planowany poziom w  2016 r. wynosi 16% w stosunku do szacunków na 2015 r. Cena 

ropy naftowej przyjęta do prognozowania kosztów materiałów do produkcji ustalona została jako 

średnia arytmetyczna ceny ropy BRENT za cały 2015 rok, równej 52,8766 USD za baryłkę. Emitent 

jest świadomy ryzyka zmienności cen surowców (opisanego w Rozdziale III Prospektu w pkt 1.3.). W 

działalności Emitenta ryzyko to jest minimalizowane poprzez mechanizmy indeksowania cen 

sprzedaży w powiązaniu z poziomem cen podstawowych surowców oraz politykę korelacji ilości 

przyjętych zamówień z poziomem zapasów i produkcji w toku. Ryzykiem dla Emitenta mogą być 

długoterminowe, jednokierunkowe i znaczące zmiany w zakresie cen podstawowych surowców, 

jednakże wystąpienie takich zmian w krótkiej perspektywie może mieć jedynie wpływ na wyniki 

krótkoterminowe i nie powinny wpłynąć w znaczący sposób na wyniki w dłuższym okresie (np. roku 

obrotowego). 

-  koszty usług obcych – z uwagi na fakt, iż Zarząd planuje zmniejszenie udziału pracowników 

zatrudnianych przez firmy zewnętrzne na rzecz stałej kadry doświadczonych specjalistów y, 

planowany wzrost poziomu kosztów w tej grupie związany jest ze wzrostem koszów transportu. 

Zarząd zakłada, iż wzrost poziomu kosztu w 2016 r.  w stosunku do 2015 r. nie przekroczy 6%. 

-  podatki i opłaty – założono, że poziom podatków i opłat związanych z nieruchomością w 2016 r. będzie 

niższy niż w 2015 r. co spowodowane jest sprzedażą nieruchomości w Tarnowskich Górach, poziom 

pozostałych opłat założono na takim samym poziomie jaki wskazują szacunkowe wyniki za 2015 r. 

Planowany poziom na 2016 r.  -11% szacunkowych kosztów 2015 r. 

-  wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – Zgodnie z założoną polityką kadrową 

Zarząd zaplanował wzrost na 2016 r. o ok 16% w stosunku do szacowanych wyników za 2015 r. 

-  pozostałe koszty rodzajowe – ta grupa kosztów oszacowana została na podstawie szacunkowych 

danych za 2015 r. oraz na podstawie planu wydatków marketingowych na 2016 r zakładającego m.in 

czynny udział w targach branżowych. Emitent nie zaplanował wzrostu kosztów w tej grupy w 2016 r.  

Emitent nie planuje innych przychodów operacyjnych na 2016 r. niż tych, które wynikają z kontynuacji 

rozliczania otrzymanych dotacji oraz ujemnej wartości firmy. 

Poziom zadłużenia oraz koszty finansowanie zewnętrznego (stanowiące czynniki, na które wpływ mogą 

mieć członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta) uwzględniają 

koszty związane z kredytem inwestycyjnym na sfinansowanie zakupu linii do produkcji płyt komórkowych 

Emitent w prognozie nie planuje uzyskać przychodów finansowych w prognozowanym okresie. 

Brak innych zdarzeń typu sprzedaż lub zakup aktywów, których wartość i cena sprzedaży lub zakupu w 

znaczny sposób mogłaby rzutować na wynik finansowy netto, a których w momencie sporządzania i 

publikowania prognoz nie można było przewidzieć lub ich założenie w prognozach nie było poparte dużym 

prawdopodobieństwem. 

Prognozy i dane szacunkowe sporządzone zostały w wartościach nominalnych. 

Szacunkowe wyniki za 2015 r. i prognoza wyników na 2016 r. 

 [tys. zł] 2015 2016 

 Przychody netto ze sprzedaży 86 391 101 551 

 EBITDA 9 569 13 630 

 EBIT 7 122 9 786 

 Wynik brutto 6 730 9 282 

 Wynik netto 5 514 7 518 

 
 

Szacunkowe wyniki za 2015 r. i prognoza wyników na 2016 r. zostały poddane badaniu przez Biegłego 

Rewidenta - Panią Monikę Zabzdyr, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 11662, 

działającą w imieniu HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 

Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych wpisanego na listę pod numerem 3697. 

Zdaniem Biegłego Rewidenta dane szacunkowe i prognozy wyników zostały prawidłowo opracowane na 

podstawie założeń wskazanych w dokumencie rejestracyjnym, zaś zastosowane zasady rachunkowości 
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są spójne z zasadami (polityką) rachunkowości przedstawionymi w notach do sporządzonego przez 

Emitenta. 

Raport Biegłego Rewidenta z badania danych szacunkowych i prognozy wyników nie zawiera zastrzeżeń, 

zawiera jednak następujące uwagi: 

„Zwracamy uwagę, że:  

a) Spółka przygotowała prognozy finansowe zawarte w memorandum informacyjnym ogłoszonym w 

grudniu 2014 roku w oparciu o dostępne dane i uzgodnione wtedy założenia. Wyniki za trzy kwartały 

2015 roku wykazały odchylenia, których przyczyny nie zostały w prognozie wyjaśnione. Do dnia 

wydania opinii założenia oraz prognozy zostały zaktualizowane.  

b) Wyniki za 2015 rok, które stanowiły podstawy do prognoz objętych niniejszym raportem, nie zostały 

poddane badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 

c) Prognozy są obarczone wysokim ryzykiem wahania ceny podstawowych surowców opartych na 

cenach ropy naftowej. Ryzyko to zostało opisane w treści prognozy. 

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych 

Opinia biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych za lata 2013-2014 

sporządzonych na potrzeby Prospektu nie zawiera zastrzeżeń. 

Opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2013 i 2014 nie 

zawierają zastrzeżeń. 

B.11 Niedostateczny poziom kapitału obrotowego Emitenta 

Nie dotyczy - poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jej obecnych potrzeb. 

 

 

3. Dział C - Papiery wartościowe 

Element Wymogi informacyjne 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym 

ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych 

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu są 

akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii A, B1, B2, C, D i E. 

Akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii A, B1, B2, C i D w łącznej liczbie 5.305.285 są zarejestrowane 

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. i oznaczone kodem PLGKPLS00019. 

Akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii E w łącznej liczbie 537.267 zostały wydane Akcjonariuszom w 

formie materialnej (w odcinkach zbiorowych). Zamiarem Emitenta jest dematerializacja wszystkich akcji 

serii E po dopuszczeniu ich do obrotu na rynku regulowanym. 

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych 

Złoty polski. 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni 

Na Dzień Prospektu wszystkie akcje Emitenta są opłacone w pełni. 

Liczba wszystkich akcji Emitenta na Dzień Prospektu wynosi 5.842.552. 

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej 

Wszystkie akcje Emitenta mają wartość nominalną równą 1,00 zł. 

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta określone są w kodeksie spółek handlowych („k.s.h.”), 

Statucie Emitenta i innych przepisach prawa. 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym i 

korporacyjnym: 
 

1. Prawo do dywidendy  
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Wszystkie akcje Emitenta czyli Akcje Serii A, B1, B2, C, D i E dają takie samo prawo do udziału w zysku 

Emitenta, czyli prawo do dywidendy, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Emitenta 

podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok obrotowy. Żadne akcje 

Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

a. Dokładna data (daty), w której powstaje prawo 

Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym 

także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale 

zysku. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień dywidendy nie może być ustalony na datę późniejszą  niż 3 

miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty 

dywidendy.  

Ustalając dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy ZWZ ma na uwadze terminy określone w 

obowiązujących Szczegółowych Zasadach Działania KDPW, zgodnie z którymi Emitent jest 

zobowiązany do przesyłania do Krajowego Depozytu odpisu uchwały ZWZ zawierającej informacje na 

temat wypłaty dywidendy nie później niż 10 dni roboczych przed dniem dywidendy, a dzień wypłaty 

dywidendy może być określony nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych po dniu dywidendy. 

b. Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz wskazanie osoby, na rzecz której działa takie 

wygaśnięcie prawa 

 Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych, 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

c. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących 

nierezydentami 

 Posiadaczy akcji będących nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 

Prawo dewizowe nie obowiązują żadne ograniczenia w prawie do dywidendy. Skorzystanie przez 

nierezydentów z przywileju niższego niż w Polsce opodatkowania dochodów z dywidendy, jakie dają 

zawarte przez Polskę umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w przypadku 

dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do 

potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego (płatnikowi) tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego 

przez właściwą administrację podatkową kraju rezydencji. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży 

na nierezydencie. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma 

zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też potrącić podatek 

w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w 

stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały 

redukcję krajowej stawki, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego 

podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.  

 W celu szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami i 

procedurami Emitent zaleca skorzystanie z usług podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

doradztwa podatkowego. 

d. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany 

charakter wypłat. 

 Stopa dywidendy wyliczana jest jako wyrażony w procentach stosunek wypłaconej za ostatni rok 

obrotowy dywidendy do aktualnego kursu giełdowego akcji Emitenta. Za rok obrotowy 2014 (na dzień 

zatwierdzenia Prospektu jest to ostatni rok obrotowy, odnośnie którego ZWZ podejmowało uchwałę w 

przedmiocie podziału zysku), Emitent wypłacił dywidendę w kwocie 0,35 zł na każdą akcję. 

 Dywidenda należna jest raz w roku obrotowym, o ile ZWZ podejmie uchwałę o podziale zysku za 

poprzedni rok obrotowy. 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 kapitał zapasowy lub rezerwowy. 

 Statut Emitenta  zawiera postanowienie odnośnie możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 

bieżący rok obrotowy na zasadach kodeksowych. Statut nie przewiduje możliwości wypłaty dywidendy 

skumulowanej (akumulowanej),  to znaczy uprawnienia akcjonariusza (z akcji niemej), któremu nie 

wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym do wyrównania z zysku w 

następnych latach. 
 

2.  Prawo do udziału w Walnym Zgromadzaniu i wykonywania głosu 

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (WZ) oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

Zgodnie z art. 4121 k.s.h.  pełnomocnictwo powinno być co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i 
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wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna 

jest obowiązana wskazać akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Art. 4122 k.s.h.  określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami 

na Walnym Zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie 

dotyczy spółki publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki 

publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub 

członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może 

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma 

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten 

szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

akcjonariusza-mocodawcę. 

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 

osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień 

rejestracji uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z 

akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

Na podstawie Art. 4062 k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. 

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane na rachunku papierów 

wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do podmiotu prowadzącego rachunek 

papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

WZ. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w 

pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i 

przekazuje spółce nie później niż na tydzień przed datą WZ. 

Każdej Akcji Emitenta przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu (żadna z Akcji nie jest  

uprzywilejowana co do głosu. 

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, 

ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności 

wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec 

spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie 

wykonywania głosu jako pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. 

Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności 

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-pełnomocnik ma obowiązek głosować 

zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 

rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 

wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.). 

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do: 

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób 

powołania Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 k.s.h.) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co 

najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany 

przez najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 

- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni 

przed ZWZ (art. 395 § 4 k.s.h.); 

- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 k.s.h.);  

-  żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to 

przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) - 

jeżeli zaś w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 

WZ, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; 

-  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie 

w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed 

wyznaczonym terminem WZ; 
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- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych) projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad. Spółka ma obowiązek niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie 

internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.); 

- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.); 

-  przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za 

zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.); 

-  żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego 

tygodnia przed WZ (art. 407 § 2 k.s.h.); 

-  żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.); 

-  przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze 

Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 

akcjonariusza. Uchwała taka może być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 

uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po 

jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu 

do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; 

- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z 

ustawą, na podstawie art. 425 §1 k.s.h. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie 

nieważności uchwały WZ spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia 

jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy 

§ 4) upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności 

uchwały; 

-   udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 

§ 1-3 k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia 

informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo 

spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych 

lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku gdy udzielenie informacji mogłoby narazić 

członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W 

uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu 

tygodni od dnia zakończenia WZ; 

- złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w przypadku 

gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.). 
 

3. Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, w przypadku gdy Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok 

obrotowy. 
 

4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, czyli do liczby 

posiadanych akcji. Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana w prawie pierwszeństwa przy 

podziale majątku Spółki w razie likwidacji. 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych 

1. Ograniczenia zawarte w k.s.h. i Statucie 

Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. Ograniczenie rozporządzenia akcjami, które można 

ustanowić w statucie spółki akcyjnej może - na mocy art. 337 § 2 dotyczyć tylko akcji imiennych.  

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji Emitenta. 
 

2. Ograniczenia swobody obrotu określone w prawie rynku kapitałowego 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w ustawie 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”) oraz w ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”).  
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Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

-  papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; 

- dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty 

publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie wymaga pośrednictwa 

firmy inwestycyjnej. 

Na mocy art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie, każdy kto posiada informację poufną (w rozumieniu art. 154 

tej ustawy) nie może wykorzystywać takiej informacji, czyli - w myśl art. 156 ust. 4 - nabywać ani zbywać, 

na rachunek własny lub osoby trzeciej, papierów wartościowych w oparciu o informację poufną będącą 

w jego posiadaniu, ani dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, żadnej innej czynności prawnej 

powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi papierami wartościowymi, w szczególności 

jeżeli papiery te są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 

rynku. 

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli 

rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji 

Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta 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 w czasie 

trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie. Nie mogą także 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 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. 

Okresem zamkniętym jest: 

- okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, 

spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie do chwili przekazania tej informacji 

do publicznej wiadomości,  

- w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

gdyby okres ten był krótszy,  

- w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, 

- w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych nie obowiązują osób, które nie posiadają 

dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Osoby wymienione w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, (wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta, prokurenci i inne osoby pełniące funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp 

do informacji poufnych) obowiązane są do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych 

przez nie oraz osoby blisko z nimi powiązane (określone  w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie), 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.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy kto: 

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej,  

- posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- miał ponad 10% ogólnej liczby głosów i zmienił swój stan posiadania o min. 2% liczby głosów na WZ 

w spółce, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub o min. 

5% głosów w spółce, której akcje dopuszczone są na innym rynku regulowanym, 

- posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów i stan ten zmienił się o 1% lub więcej, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni od dnia przeniesienia własności 

akcji bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności 
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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 od dnia zawarcia 

transakcji. 

Na mocy art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, 

który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż 

czynność prawna zdarzenia prawnego, nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których 

wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej i 

pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie 

udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 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% albo o więcej 

niż 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. 

Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji w 

obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, w przypadku 

połączenia lub podziału spółki, a także w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku 

pierwszej oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w 

wyniku pierwszej oferty publicznej. 

Ponadto, przekroczenie: 

- 33% ogólnej liczby głosów na WZ 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 lub ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie); 

- 66% ogólnej liczby głosów na WZ w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 

ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

W przypadku gdy przekroczenie progu 33% lub - odpowiednio - 66% 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 jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% 

lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, do:  

- ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów lub - odpowiednio - na sprzedaż lub zamianę 

wszystkich pozostałych akcji tej spółki albo 

- zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% lub - odpowiednio - 66% 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% lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów, w 

wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego 

akcji. 

Jeżeli przekroczenie 33% lub 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, 

ogłoszenia wezwania ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie 

głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego w związku z 

przekroczeniem progu 66% głosów nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne 

akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego 

nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu. 

Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% 

lub 66% ogólnej liczby głosów nie powstaje w przypadku nabywania akcji: 

-  spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego, 

- od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, 

- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym, 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

18 

 

- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty 

na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r., o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538), 

- obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 

korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, 

- w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie 

głosów uległ dalszemu zwiększeniu w określonych terminach. 

Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem progu 33% 

ogólnej liczby głosów nie powstaje w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej 

oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku 

pierwszej oferty publicznej. 
 

3. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji 

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie o 

Ochronie Konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, 

do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w poprzednim roku 

obrotowym równowartość 50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie.  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1)  połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2)  przejęcia - w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub pośredniej kontroli 

nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców, 

3)  utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

4)  nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Polski równowartość 10.000.000 euro. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad 

którym ma nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma 

nastąpić wykonywanie praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro. 

Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji, 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, pod warunkiem że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z 

tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania 

odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek 

instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że 

odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed 

upływem roku od dnia ich nabycia. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca 

przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 

antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy 

od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać 

wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania 

się od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji 

lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć  na 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji określone obowiązki lub 

przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych warunków. 
 

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera 

rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw. Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro; oraz łączny obrót przypadający na 

Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln 

euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy 

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld euro i w 
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każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny obrót każdego z co 

najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót 

przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 100 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie 

trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, 

ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również 

dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy 

lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia 

takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o 

wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. 

Dokonując tej oceny Komisja uwzględnia: 

-  potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, miedzy 

innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw 

zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią; 

- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości 

dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub 

inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy 

konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod 

warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.  

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub 

znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje 

się za zgodną ze wspólnym rynkiem. Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej 

konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub 

umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym 

Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 

Wszystkie akcje objęte Prospektem, czyli wszystkie akcje Spółki, to jest akcje na okaziciela serii A, B1, 

B2, C, D i E będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

C.7 Opis polityki dywidendy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, Emitent nie wypłacał dywidendy. W roku 

2015 Emitent dokonał po raz pierwszy wypłaty dywidendy - za rok obrotowy 2014, w kwocie 0,35 zł na 

każdą akcję, co stanowiło 49,5% zysku netto za rok 2014. 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd Emitenta  

będzie rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto rocznie - przy 

uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej Spółki i jej potrzeb inwestycyjnych. 

 

 

4. Dział D - Ryzyko 

Element Wymogi informacyjne 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla Emitenta lub jego branży 

Emitent identyfikuje następujące najistotniejsze czynniki ryzyka: 

1. Ryzyka dotyczące otoczenia, w którym Emitent prowadzi działalność 

1.1. Ryzyko związane z działalnością konkurencji - na przykład wskutek wprowadzenia przez 

konkurencję znaczących innowacji, obniżenia kosztów wytwarzania czy znacznego zwiększenia 

podaży, powodujące zmniejszenie popytu na produkty Emitenta, a w konsekwencji na 

zmniejszenie przychodów i pogorszenie wyników finansowych. 
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1.2. Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej na rynkach, na których funkcjonuje 

Emitent, w szczególności w konsekwencji spadku zamożności i zmian zachowań konsumentów, 

co wpłynęłoby negatywnie na przychody i wyniki finansowe Spółki. 

1.3. Ryzyko związane ze wzrostem cen surowców, zwłaszcza cen wyrobów ropopochodnych. Wzrost 

cen surowców przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztów działalności podstawowej Emitenta, 

jednakże stosowanie przez Emitenta mechanizmów ograniczających wpływ tego ryzyka - wydatnie 

umniejsza wpływ tego czynnika na wyniki finansowe Emitenta. 

1.4. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych klientów, którego konsekwencją byłoby 

zmniejszenie  popytu na produkty Spółki wpływające negatywnie na przychody i wyniki finansowe 

Emitenta. 

1.5. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie 

prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Ponadto mogą stwarzać problemy 

wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy 

krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. 

1.6. Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa, między innymi częstymi zmianami przepisów 

podatkowych i różnej ich interpretacji, co powoduje że polskie spółki narażone są na większe 

ryzyko aniżeli spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Przyjęcie przez 

organy podatkowe interpretacji przepisów podatkowych odmiennej od przyjętej przez Emitenta 

może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki. 

1.7. Ryzyko siły wyższej - zajście nieprzewidywalnych zdarzeń (wojny, ataki terrorystyczne, katastrofy 

naturalne) mogą skutkować niekorzystnymi zmianami w koniunkturze gospodarczej i na rynku 

finansowym, mogącymi negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć Emitenta. 

1.8. Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych.  

1.9. Ryzyko związane ze wzrostem cen energii.  

2. Ryzyka dotyczące Emitenta 

2.1. Ryzyko związane z realizacją prognoz przychodów i wyników finansowych publikowanych przez 

Emitenta. Emitent dołoży w swej działalności należytej staranności aby przedstawione prognozy 

wykonać. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że w wyniku niespełnienia się przyjętych założeń 

prognozy nie zostaną wykonane 

2.2. Ryzyko awarii urządzeń produkcyjnych mogących zakłócić realizację zamówień. Zdarzenia takie 

mogłyby mieć wpływ na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji - na wyniki finansowe 

Emitenta 

2.3. Ryzyko związane z systemami informatycznymi - konsekwencją ich usterek może być 

dezorganizacja procesów produkcyjnych oraz opóźnienia procesów sprzedażowych i księgowych, 

co może mieć wpływ na zmniejszenie przychodów, wzrost kosztów i - w rezultacie - także na wyniki 

finansowe Spółki. 

2.4. Ryzyko związane z pracownikami, w tym z odpływem wykwalifikowanej kadry, błędów ludzkich i 

konsekwencji innych działań personelu. Zdarzenia takie mogą skutkować zakłóceniami w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Spółki i wzrostem kosztów jej działania. 

2.5. Ryzyko związane z kadrą menedżerską, w tym ryzyko utraty doświadczonej kadry. 

2.6. Ryzyko nieuprawnionego wykorzystania tajemnic przedsiębiorstwa - wejście w posiadanie przez 

nieuprawnione osoby informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa mogłoby skutkować 

zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży i mieć wpływ na wynik finansowy Spółki. 

2.7. Ryzyko związane z zarządzaniem zapasami. Istotnym ryzykiem w tym zakresie jest wzrost 

oczekiwań głównych odbiorców dotyczący poziomu zapasów bezpieczeństwa. Jego 

konsekwencją byłaby konieczność zaangażowania gotówki zakup materiałów, czego skutkiem 

byłby wzrost kosztów finansowych 

2.8. Ryzyko przyjęcia i realizacji właściwej strategii rozwoju.  

2.9. Ryzyko niewypłacalności odbiorców. Nie można wykluczyć, że pomimo zachowania wszelkich 

środków ostrożności Spółka będzie miała do czynienia ze zmaterializowaniem się ryzyka 

kontrahenta i koniecznością poniesienia wynikających z niego kosztów, skutkujących 

pogorszeniem się wyników finansowych Emitenta 

2.10. Ryzyko sporów ze związkami zawodowymi. 
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2.11. Ryzyko niepełnej ochrony ubezpieczeniowej, Obszary ryzyk nieobjętych ochroną 

ubezpieczeniową wynikają z niskiego prawdopodobieństwa ich materializacji lub z niemożności 

zawarcia umów ubezpieczenia dotyczących ryzyk tego rodzaju. Ziszczenie się ryzyk nieobjętych 

ubezpieczeniem będzie generować dodatkowe koszty działalności. 

2.12. Ryzyko związane z dominującym akcjonariuszem - od Capital Partners Investment I FIZ, 

posiadającym (wraz z CP I FIZ) 77,74% głosów na WZ Emitenta. Tak duży udział podmiotu 

dominującego w głosach na WZ powoduje, że ma on decydujący wpływ na obsadę Rady 

Nadzorczej i Zarządu Spółki. 

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych 

3.1. Ryzyko wstrzymania lub zakazu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym w 

konsekwencji naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z 

ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu. 

3.2. Ryzyka związane z obrotem akcjami na rynku zorganizowanym, w szczególności ryzyko płynności i 

wyceny akcji, które może skutkować niemożnością zbycia akcji w dowolnym terminie i po 

satysfakcjonującej cenie. 

3.3. Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu, którego konsekwencją może być 

w szczególności zakaz dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

3.4. Ryzyko związane z odmową dopuszczenia lub wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego na skutek 

niespełnienia wymogów formalnych, a w szczególności zbyt niskiej kapitalizacji. 

3.5. Ryzyko związane z wydaniem przez organ nadzoru (KNF) lub GPW decyzji o zawieszeniu lub 

wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym, w szczególności w konsekwencji 

naruszania przez Emitenta prawa lub niespełniania warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego. 

 

 

5. Dział E - Oferta 

Element Wymogi informacyjne 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty 

Prospekt Emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą jakichkolwiek papierów wartościowych 

Emitenta. 

E.2a Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Prospekt Emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą jakichkolwiek papierów wartościowych 

Emitenta. 

E.3 Opis warunków oferty 

Prospekt Emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą jakichkolwiek papierów wartościowych 

Emitenta. 

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty 

Prospekt Emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą jakichkolwiek papierów wartościowych 

Emitenta. 

E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży 

Prospekt Emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą jakichkolwiek papierów wartościowych 

Emitenta. 

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

zakazem sprzedaży 

W dniu 9 czerwca 2015 roku Emitent zawarł ze wszystkimi osobami, które objęły w tym samym dniu 

wszystkie Akcje Serii E w łącznej liczbie 537.267 umowy w przedmiocie czasowego ograniczenia 

rozporządzenia tymi akcjami do dnia 30 kwietnia 2016 roku. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta w związku z akcjami Spółki nie zostały zawarte żadne inne Umowy 

zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”. 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą 
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Niniejszy Prospekt nie został sporządzony w związku z przeprowadzeniem oferty akcji, w związku z czym 

nie nastąpi rozwodnienie jakiegokolwiek pakietu akcji Emitenta. 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego 

Prospekt Emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą jakichkolwiek papierów wartościowych 

Emitenta. 

Ani Emitent ani Firma Inwestycyjna nie obciążą posiadaczy akcji Emitenta żadnymi opłatami z tytułu 

wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. 
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III  CZYNNIKI RYZYKA 
 

Emitent zwraca uwagę Inwestorów na opisane w niniejszym rozdziale czynniki ryzyka, rozumiane jako czynniki, 

które łącznie lub każdy z osobna mogą mieć wpływ na wystąpienie w przyszłości zdarzeń niekorzystnych, 

mogących oddziaływać negatywnie - także w sposób znaczący - na funkcjonowanie Emitenta oraz na obniżenie - 

także w stopniu znacznym - wyceny akcji Emitenta, skutkujących poniesieniem przez Inwestorów poważnych strat. 

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że czynniki ryzyka opisane poniżej mogą nie być wszystkimi ryzykami, na 

jakie narażony jest Emitent. Przedstawiono tylko te czynniki ryzyka, które są mu na dzień zatwierdzenia Prospektu 

Emisyjnego znane, a równocześnie mogą istnieć inne, niezidentyfikowane czynniki ryzyka, które mogłyby wywołać 

skutki, o których mowa powyżej. 

Kolejność, w jakiej opisano czynniki ryzyka nie pozostaje w żadnym związku ani z istotnością ani 

z prawdopodobieństwem ziszczenia się poszczególnych z nich. 

 

1. Ryzyka dotyczące otoczenia, w którym Emitent prowadzi 

działalność 

1.1. Ryzyko związane z działalnością konkurencji 

Produkty Emitenta mają swoje substytuty w postaci wyrobów firm konkurencyjnych. Emitent obecnie skutecznie 

konkuruje na rynku i dołoży należytej staranności aby tą pozycję utrzymać w przyszłości, ale inwestorzy powinni 

mieć świadomość, że ta sytuacja może ulec zmianie na przykład wskutek wprowadzenia przez konkurencje 

znaczących innowacji, obniżenia kosztów wytwarzania czy znacznego zwiększenia podaży. Gdyby do tego doszło, 

popyt na produkty Emitenta mógłby ulec zmniejszeniu (nawet znaczącemu), co wpłynęłoby negatywnie na 

przychody i wyniki finansowe Spółki. 

1.2. Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej na rynkach, na 

których funkcjonuje Emitent 

Wyniki uzyskiwane przez Emitenta uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej oraz tempa wzrostu 

gospodarczego w krajach, do których Emitent  sprzedaje wyroby. W dobie obecnego kryzysu zmiany takie mogą 

następować szybko i niespodziewanie. Niekorzystne zjawiska zachodzące w otoczeniu gospodarczym, w tym 

spadek tempa wzrostu, wzrost inflacji i bezrobocia mogą niekorzystnie wpłynąć na popyt na produkty Spółki. 

W szczególności taki ujemny wpływ mogą mieć zachowania konsumentów objawiające się odkładaniem w czasie 

zakupów samochodów i dużego AGD, gdyż producenci z tych branż są znacznymi odbiorcami wyrobów Emitenta. 

Sytuacja taka spowodowałaby zmniejszenie popytu na produkty Emitenta, a mogłaby też wymusić spadek 

możliwych do uzyskania cen zbytu. co wpłynęłoby negatywnie na przychody i wyniki finansowe Spółki. Osoby 

rozważające nabycie akcji Emitenta powinny mieć to ryzyko na uwadze. 

1.3. Ryzyko związane ze wzrostem cen surowców 

Emitent realizuje zakupy podstawowych surowców u kilku dostawców, minimalizując ryzyko uzależnienia od 

jednego z nich. Surowce stosowane do produkcji to materiały ropopochodne, których ceny mają pośredni związek 

z cenami ropy naftowej oraz ogólną sytuacją makroekonomiczną. W dobie kryzysu i możliwego spowolnienia 

gospodarczego w krajach do których sprzedaje swoje wyroby Emitent, nie można wykluczyć wystąpienia zjawisk 

czasowego ograniczenia podaży surowców produkcyjnych, a co za tym idzie wzrost ich cen. Jakkolwiek wzrost cen 

surowców przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztów działalności podstawowej Emitenta i w konsekwencji 

może powodować obniżenie wyniku finansowego, to w działalności Emitenta ryzyko to jest minimalizowane poprzez 

mechanizmy indeksowania cen sprzedaży w powiązaniu z poziom cen podstawowych surowców oraz politykę 

korelacji ilości przyjętych zamówień z poziomem zapasów i produkcji w toku.  
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Ryzykiem dla Emitenta mogą być długoterminowe, jednokierunkowe i znaczące zmiany w zakresie ceny ropy 

naftowej skutkujące zmianami cen produktów ropopochodnych, w tym wykorzystywanych przez Emitenta tworzyw 

sztucznych (głównie polipropylenu).  

Przez sformułowanie „długoterminowe, znaczące i jednokierunkowe zmiany” należy rozumieć występujące przez 

kilka kolejnych miesięcy (dłużej niż 4-5 miesięcy) i następujące po sobie wzrosty cen surowców o min 10% 

miesięcznie. Wystąpienie takiej sytuacji może wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta w skali roku. Natomiast jeśli 

zmiany cen surowców trwają krócej, ich skala jest mniejsza lub na przemian występują podwyżki i obniżki cen 

surowców, stosowane przez Emitenta mechanizmy minimalizujące ryzyko zmiany cen surowców uchronią Spółkę 

przed startami z tytułu wahań cen surowców (pośrednio wynikających ze zmienności cen ropy naftowej) na 

przestrzeni roku obrotowego.   

1.4. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych klientów 

Aktualnie Emitent nie widzi zagrożeń związanych z ewentualną utratą kluczowych klientów, realizując współpracę 

z nimi na bazie bezpośrednich kontaktów i zawartych umów. Jednakże wobec faktu, iż współpraca ta nie jest 

obwarowana długoletnimi umowy, ryzyko „odejścia” któregoś z istotnych klientów zawsze istnieje i należy brać pod 

uwagę ewentualność jego wystąpienia. Gdyby do tego doszło, popyt na produkty Spółki mógłby ulec - przynajmniej 

czasowo - ograniczeniu  co wpłynęłoby negatywnie na przychody i wyniki finansowe Emitenta. 

1.5. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta pewne ryzyko w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności 

Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej 

wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale 

również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne 

organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. 

Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niektóre 

niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych 

oraz rodzić komplikacje natury administracyjno-prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie 

przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. 

1.6. Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa 

System podatkowy w Polsce cechuje się dużą zmiennością i brakiem spójności w interpretacji poszczególnych 

przepisów oraz brakiem wypracowania jednolitych stanowisk zarówno przez organy skarbowe jak i orzecznictwo 

sądowe.  Powoduje to, iż polskie spółki narażone są na większe ryzyko aniżeli spółki działające w bardziej 

stabilnych systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację 

przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 

podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz 

perspektywy rozwoju. 

1.7. Ryzyko siły wyższej 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, ataki terrorystyczne lub 

nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na 

rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć realizowanych przez  

Emitenta.  

1.8. Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych 

Emitent realizuje wpływy i wydatki związane z działalności operacyjną w walutach obcych, praktycznie wyłącznie 

w euro. Emitent stosuje tzw. naturalny hedging - zakup surowców za granicą jest równoważony przez sprzedaż do 

państw europejskich. Wysoki udziałowi sprzedaży do EU (50% ogólnej sprzedaży) oraz zbliżony wolumen wartości 

pozyskiwanych za euro surowców minimalizuje ryzyko niekorzystnego wpływu zmian kursowych. Jednak znaczące 
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zmiany kursów, zwłaszcza następujące w krótkich okresach mogą sprawić, że wskazany powyżej mechanizm może 

okazać się mało skuteczny, w efekcie czego mogą powstać ujemne różnice kursowe mające wpływ na wyn ik 

finansowy Spółki. 

Saldo różnic kursowych w latach 2013-2015 wynosiło: +34,7 tys. zł w 2013, - 80,1 tys. zł w 2014 oraz +131 tys. zł 

w roku 2015. Emitent nie wykorzystuje instrumentów zabezpieczających ryzyka kursowego. 

Jeśli opisany powyżej mechanizm zabezpieczający nie zafunkcjonowałby w sposób należyty (np. wskutek 

znaczących zmian kursu w krótkich okresach) wygenerowane ujemne różnice kursowe mogłyby wywrzeć 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

1.9. Ryzyko związane ze wzrostem cen energii 

Głównym medium wykorzystywanym w procesie produkcyjnym Emitenta jest energia elektryczna. W związku z tym, 

że udział kosztów energii w kosztach przetwarzania (bez kosztów materiałowych) wynosi poniżej 12%, a w 

całkowitych kosztach wytworzenia niespełna 4%, tylko drastyczne zmiany cen energii elektrycznej mogą mieć  

wpływ na sytuację Emitenta. Aktualna sytuacja i zmiany na rynku energii elektrycznej nie stanowią zagrożenia dla 

Emitenta, jednakże w okresie długoterminowym realizacja europejskich czy światowych celów klimatycznych mogą 

mieć większe znaczenie dla poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w Polsce. Znaczący wzrost cen 

energii spowodowałby zauważalny wzrost kosztów działalności podstawowej, mający wpływ na wyniki finansowy 

Spółki.   

 

2. Ryzyka dotyczące Emitenta 

2.1. Ryzyko związane z realizacją prognoz 

W pkt 13 Dokumentu Rejestracyjnego (rozdz. IV Prospektu) zamieszczone są prognozy przychodów i wyników 

Emitenta na rok 2016 i wyniki szacunkowe za rok 2015. Prognozowane wartości przychodów i zysków zostały 

wyliczone dla przyjętych - zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta - założeń, zależnych i niezależnych od Spółki, które 

w prognozie są przedstawione.  

Prognoza wyników i wyniki szacunkowe były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, który stwierdził, że 

zostały one prawidłowo opracowane na podstawie założeń wskazanych w pkt 13 Dokumentu Rejestracyjnego, zaś 

zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami (polityką) rachunkowości Spółki, przy czym zwrócił 

uwagę, że: 

- wystąpiły odchylenia wyników za rok 2015 od przewidzianych w prognozie opublikowanej w grudniu 2014 r.,  

- wyniki za rok 2015 roku, które stanowiły podstawy do sporządzenia danych szacunkowych i prognoz nie zostały 

poddane badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 

- prognozy są obarczone - opisanym w treści prognozy - wysokim ryzykiem wahania ceny podstawowych 

surowców opartych na cenach ropy naftowej.  

Emitent dołoży w swej działalności należytej staranności aby przedstawione prognozy wykonać. Nie można jednak 

wykluczyć sytuacji, że w wyniku niespełnienia się przyjętych założeń prognozy nie zostaną wykonane. Inwestorzy 

powinni być świadomi tego ryzyka. 

2.2. Ryzyko awarii urządzeń produkcyjnych 

Emitent posiada i wykorzystuje szereg urządzeń specjalistycznych niezbędnych do realizacji produkcji 

poszczególnych wyrobów. Stan techniczny posiadanego parku maszynowego, dublowanie się urządzeń 

przeznaczonych do takiej samej produkcji oraz realizowana systematycznie polityka bieżących przeglądów, napraw 

i remontów minimalizują ryzyko związane z urządzeniami technicznymi. Ponadto w parku maszynowym Emitenta 

nie występują urządzenie bez pracy których niemożliwa jest realizacja zamówień odbiorców, gdyż w przypadku 

każdego z nich istnieje możliwość realizacji produkcji na alternatywnym urządzeniu. Oczywiście nie można 

wykluczyć wystąpienia mniejszej lub większej awarii któregoś z urządzeń, co może zakłócić nieprzerwaną i stabilną 

realizację wszystkich zamówień. Zdarzenie takie mogłoby mieć wpływ (nawet znaczący - w przypadku większych 

awarii) na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji - na wyniki finansowe Emitenta. 
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2.3. Ryzyko związane z systemami informatycznymi 

Emitent korzysta ze standardowych systemów klasy MRP oraz informatycznego systemu księgowego. W Spółce 

wdrożone są procedury wykonywania codziennych kopii bezpieczeństwa oraz stałego nadzoru nad zmianami w 

otoczeniu prawnym i wynikających z nich konieczności aktualizacji systemów, a administratorzy systemów 

gwarantują Emitentowi reakcje i usunięcie ewentualnych usterek w ciągu 12 godzin. Emitent ocenia ryzyko, 

związane z posiadanymi i wykorzystywanymi systemami informatycznymi jako niskie. Nie można jednak całkowicie 

pominąć ryzyka wystąpienia awarii systemów. Ich konsekwencją może być dezorganizacja procesów 

produkcyjnych oraz opóźnienia procesów sprzedażowych i księgowych, co może mieć wpływ na zmniejszenie 

przychodów i wzrost kosztów i - w rezultacie - także na wyniki finansowe Emitenta. 

2.4. Ryzyko związane z pracownikami 

Emitent prowadzi nowoczesną i elastyczną politykę kadrową, w ramach której na bieżąco monitoruje kwalifikacje i 

poziom kompetencji pracowników w poszczególnych obszarach i na poszczególnych stanowiskach. Emitent 

systematycznie prowadzi szeroki program szkoleń zawodowych i kompetencyjnych, stale podwyższając poziom 

kwalifikacji załogi. Jednocześnie w ramach zasad wewnętrznego funkcjonowania Emitenta każdy z kluczowych 

pracowników (zarówno umysłowych jak i fizycznych) ma swojego zastępcę/następcę, co minimalizuje ryzyko utraty 

ciągłości na wypadek odejścia którego z nich. Realizowane przez Emitenta działania i wdrożone procedury 

minimalizują ryzyko związane z jego pracownikami. Nie da się jednak wykluczyć ryzyka związanego z odpływem 

wykwalifikowanej kadry, błędów ludzkich, protestów pracowniczych oraz konsekwencji innych zachowań 

zatrudnionego personelu. Zdarzenia takie mogłoby skutkować zakłóceniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 

Spółki i wzrostem kosztów jej działania, czego konsekwencją byłby negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

2.5. Ryzyko związane z kadrą menedżerską 

Kadra menadżerska Emitenta działa w ramach procedur i standardów, opisanych w punkcie dotyczącym ryzyk 

związanych z pracownikami. Oprócz elementów tam wymienionych należy podkreślić iż wszyscy pracownicy, w 

tym w szczególności kadra menadżerska podlega okresowej ocenie pracy i efektywności wykonywanych działań. 

Jakkolwiek nie można wykluczyć pewnych perturbacji w przypadku odejścia kluczowych menadżerów, tak wobec 

obowiązujących u Emitenta procedur i standardów, ryzyko problemów i strat nie jest w ocenie Emitenta bardzo 

istotne, ale niemniej istnieje. 

2.6. Ryzyko nieuprawnionego wykorzystania tajemnic przedsiębiorstwa 

Obieg dokumentacji Emitenta jest wykonywany w formie elektronicznej. Emitent stosuje procedury ochrony danych 

wrażliwych na nośnikach elektronicznych jak również dostępy do danych są administrowane na kilku poziomach 

dostępu, a pracownicy posiadający dostęp do danych wrażliwych posiadają zobowiązania do poufności jak i umowy 

o zakazie konkurencji. Pomimo tych zabezpieczeń nie można wykluczyć istnienia ryzyka wejśc ia w posiadanie 

przez nieuprawnione osoby informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Emitenta. Jego ziszczenie się 

mogłoby skutkować zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży i mieć wpływ na wynik finansowy Spółki.  

2.7. Ryzyko związane z zarządzaniem zapasami 

Emitent prowadzi ciągły monitoring poziomów i stanu zapasów jak i wskaźników ich rotacji - w korelacji z aktualnym 

poziomem produkcji i uzgodnieniami z klientami Emitenta. Prowadzony jest ciągły proces optymalizacji poziomów 

zapasów materiałów podstawowych jak i pośrednich, wdrożone są procedury standaryzacji stanu zapasów 

podstawowych części zamiennych do urządzeń. Istotnym ryzykiem w tym zakresie może być w szczególności 

wzrost oczekiwań głównych odbiorców dotyczący poziomu zapasów bezpieczeństwa na podstawowe produkty 

Emitenta, związane z nagłymi zmianami poziomu zapotrzebowania rynku na produkty największych klientów. Jego 

konsekwencją byłaby konieczność zaangażowania gotówki zakup materiałów, czego skutkiem byłby wzrost 

kosztów finansowych, który obciążyłby wyniki finansowe Spółki. 
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2.8. Ryzyko przyjęcia i realizacji właściwej strategii rozwoju 

Emitent prowadzi ciągły monitoring sytuacji rynkowej, trendów rynkowych jak i zachowań i potrzeb klientów 

Emitenta. W zależności od zmian rynkowych wprowadza modyfikacje i aktualizacje do przyjętej strategii rozwoju i 

krótkoterminowych planów. Nie można jednak wykluczyć istnienia w tym zakresie ryzyka związanego w 

szczególności z dokonywaniem niewłaściwych wyborów, mogących skutkować spadkiem przychodów i 

pogorszeniem wyników finansowych Emitenta. 

2.9. Ryzyko niewypłacalności odbiorców 

Spółka współpracują w większości przypadków ze stałymi kontrahentami – podmiotami o znanej i sprawdzonej 

reputacji, a w przypadku nowych dostawców i odbiorców dokonują z należytą starannością ich sprawdzenia i 

należycie zabezpieczają wykonanie zobowiązań takich partnerów. Ponadto Spółka posiada zdywersyfikowane 

grono odbiorców.  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności przeterminowane o więcej niż 6 miesięcy wynosiły 78 522,97 zł, a 

przyczyną ich powstania jest rozliczenie z jednym z głównych klientów spółki za oprzyrządowanie do produkcji. 

Odpisów aktualizujących wartość należności Spółka dokonuje na należności, których ściągalność jest wątpliwa, 

uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty i stosując następujące zasady: 

- co najmniej w wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej 

likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, od należności od dłużników 

postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,  

- w pełnej wysokości należności, od należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, 

- co najmniej do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, od należności 

kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i 

finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,  

- w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, od należności stanowiących równowartość kwot 

podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego. 

Nie można jednak wykluczyć, że pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności Spółka będzie miała do 

czynienia ze zmaterializowaniem się ryzyka kontrahenta i koniecznością poniesienia wynikających z niego kosztów, 

które mogą być znaczące zwłaszcza w przypadku dużych kontraktów i trwałej niewypłacalności partnera. Zdarzenia 

takie mogą skutkować pogorszeniem się wyników finansowych Emitenta 

2.10. Ryzyko sporów ze związkami zawodowymi 

Spółka dokłada należytych starań w zakresie prowadzenia polityki personalnej i jest przygotowana do rozstrzygania 

ewentualnych sporów z pracownikami w sposób uwzględniający interesy obu stron. Nie ma jednak pewności, czy 

w przyszłości nie zajdą zdarzenia typowe dla działalności związków zawodowych w Polsce, a związane ze 

stawianiem żądań, których realizacja będzie miała negatywne konsekwencje dla działalności Spółki. 

W Spółce działają w związki zawodowe: NSZZ Solidarność, który ma 46 członków oraz Międzyzakładowa 

Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Miedziowego Nitroerg S.A. (3 członków). Do Dnia 

Prospektu nie zanotowano żadnych sporów z działającymi w Spółce związkami zawodowymi. 

2.11. Ryzyko niepełnej ochrony ubezpieczeniowej 

Część opisanych w niniejszym rozdziale ryzyk objętych jest ochroną ubezpieczycieli z tytułu umów ubezpieczenia. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest wynikiem decyzji podjętych przez Zarząd z należytą starannością i zgodnie 

z zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami. Obszary ryzyk nieobjętych ochroną ubezpieczeniową wynikają 

z niskiego prawdopodobieństwa ich materializacji lub z niemożności zawarcia umów ubezpieczenia dotyczących 

ryzyk tego rodzaju. Spółka zwraca uwagę, że ziszczenie się ryzyk nieobjętych ubezpieczeniem zawsze będzie 

generować dodatkowe koszty działalności, mogące wpłynąć negatywnie, nawet w stopniu znaczącym, na wyniki 

finansowe Spółki. 
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2.12. Ryzyko związane z dominującym akcjonariuszem 

Na Dzień Prospektu Emitent jest podmiotem zależnym od Capital Partners Investment I FIZ, posiadającego 

4.458.616 akcji uprawniających do 76,3% ogólnej liczby głosów w Spółce, a wraz z CP I FIZ (zarządzanym przez 

to samo TFI Capital Partners S.A.) - 4.541.731 akcji i 77,74% głosów. Tak duży udział podmiotu dominującego w 

głosach na WZ powoduje, że ma on decydujący wpływ na obsadę Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Decyzje w 

tym zakresie mogą skutkować (także niekorzystnie) na funkcjonowanie Spółki, np. wskutek błędów w polityce 

kadrowej. Z kolei decyzje właścicielskie, dotyczące wyjścia z inwestycji czy łączenia Emitenta z innymi spółkami 

mają bardzo istotny wpływ na wartość akcji.  

Ryzyko to ograniczone jest o tyle ograniczone, że celem dominującego akcjonariusza - tak jak każdego 

profesjonalnego inwestora finansowego - jest uzyskiwanie przez Emitenta znaczącego zysku, dokonywanie wypłat 

dywidendy i wzrost wartości akcji  Nie ma jednak gwarancji, że polityka podmiotu dominującego wobec Spółki w 

pewnych przypadkach może okazać się niekorzystna dla akcjonariuszy mniejszościowych lub samej Spółki. 

 

 

 

 

3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i z 

wtórnym obrotem akcjami 

3.1. Ryzyko wstrzymania lub zakazu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku 

regulowanym 

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 na mocy art. 17 Ustawy o Ofercie, może:  

1)  nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym; 

3)  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 każdym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym, KNF może wielokrotnie zastosować środek przewidziany pkt 2 i 3.  

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie KNF może zastosować środki, o których mowa w art. 17 Ustawy  

o Ofercie także w przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do 

wiadomości publicznej wynika, że: 

1) dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby 

interesy inwestorów; 

2)  istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta; 

3)  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 

4) 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. 

Nie można wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym na podstawie Prospektu Emisyjnego. 
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3.2. Ryzyka związane z obrotem akcjami na rynku zorganizowanym 

Emitent przypomina, że w związku z notowaniem papierów wartościowych na rynku giełdowym występuje wiele 

ryzyk. Najistotniejsze z nich to: 

- ryzyko zmienności kursu - kurs rynkowy akcji Spółki może podlegać znaczącym wahaniom spowodowanym 

różnymi przyczynami, także takimi, na które Emitent nie ma wpływu. Nie ma zatem pewności, że Inwestor 

nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie, 

- ryzyko płynności - możliwość zbycia określonej liczby akcji Emitenta jest ograniczona wolumenem zleceń 

kupna. Inwestor musi liczyć z ryzykiem konieczności akceptacji niższej ceny lub rozciągnięciem w czasie 

procesu zbywania pakietu akcji. 

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych 

przez inwestorów giełdowych. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je 

zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

3.3. Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu 

Zgodnie z art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić zatwierdzenia aneksu do 

Prospektu, w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach 

prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu do Prospektu, KNF stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 

17 Ustawy o Ofercie. Konsekwencją takiego zdarzenia może być więc w szczególności wstrzymanie lub zakaz 

dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym 

3.4. Ryzyko związane z dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego 

Warunkiem dopuszczenia Akcji Serii A, B1, B2, C, D i E do obrotu giełdowego jest - zgodnie z § 3 Regulaminu 

GPW - spełnienie między innymi następujących wymagań: 

-  sporządzenie i zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego,  

-  nie ograniczona zbywalność akcji, 

- wycena (kapitalizacja) Emitenta według prognozowanej ceny rynkowej akcji na poziomie nie niższym niż 60 mln 

zł (lub 48 mln zł w przypadku spółek, których akcje były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających 

bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu w organizowanym 

przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu), 

- spełnienie warunków dopuszczenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz 

emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. 

zm.) - w przypadku ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu a rynku podstawowym GPW.   

Emitent podejmie wszelkie działania mające na celu szybkie wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu 

giełdowego, jednak inwestorzy powinni mieć świadomość ryzyk związanych z opóźnieniem bądź z odmową 

dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego. 

Emitent zwraca uwagę, że w przypadku istotnego spadku kursu jego akcji notowanych w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect istnieje ryzyko niespełnienia kryterium minimalnej kapitalizacji, określonej w § 3 ust. 2 

pkt 1 Regulaminu GPW i wynoszącej 48 mln zł. Liczba wszystkich akcji Spółki wynosi 5.842.552, a więc osiągnięcie 

minimalnej kapitalizacji Spółki nastąpi, jeśli średni kursu akcji na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie będzie równy lub wyższy od 8,22 zł. W przypadku 

istotnego spadku kursu akcji i utrzymywania się go na niskim poziomie takie ryzyko należy brać pod uwagę. 

3.5. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu 

akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym 

W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykule 157 i 158 Ustawy 

o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na podmiot, który nie dopełni obowiązków, karę pieniężną 

do wysokości jednego miliona złotych albo może wydać decyzję o wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym 

albo nałożyć obie kary łącznie. Podobne sankcje, w szczególności wykluczenie - na czas określony lub 
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bezterminowo - papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym przewiduje Ustawa o ofercie w art. 96 i 

97. KNF może wydać taką decyzję w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje należycie obowiązki, między innymi 

związane z publikacją Prospektu Emisyjnego, jego treścią i formą, publikacją aneksów do Prospektu oraz obowiązki 

informacyjne spółki publicznej. Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót 

określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia 

interesów inwestorów, na żądanie Komisji Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych zawiesza - 

zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu GPW - obrót tymi papierami wartościowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na 

żądanie Komisji Giełda Papierów Wartościowych wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego papiery wartościowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów 

inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do akcji Spółki.  

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do 

trzech miesięcy na wniosek Emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników 

obrotu lub jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto w 

sytuacjach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery 

wartościowe z giełdowego obrotu. Ponadto, zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery 

wartościowe z obrotu giełdowego. 

- jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 

- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 

- w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 

- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego: 

- jeżeli przestały spełniać inne, niż określony powyżej warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym 

rynku - jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych, 

- na wniosek Emitenta, 

- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości 

z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

- jeżeli Zarząd GPW uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

- jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze 

wartościowym, 

- wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Konsekwencją decyzji o zawieszeniu obrotu akcjami lub wykluczeniu ich z obrotu jest - odpowiednio - czasowy lub 

trwały brak możliwości obrotu akcjami na rynku regulowanym.  
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IV. DOKUMENT REJESTRACYJNY 
 

1. Osoby odpowiedzialne 

 

1.1. Wykaz osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Prospekcie 

Emisyjnym 

Za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym odpowiedzialne są następujące osoby: 

1. Emitent - Gekoplast S.A. - za całość informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym. 

2. Firma Inwestycyjna - Dom Maklerski Capital Partners S.A. - za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym, 

stanowiącym Rozdział V Prospektu Emisyjnego, za wyjątkiem punktów 3, 7 i 8 oraz za sporządzenie 

Podsumowania, stanowiącego Rozdział II Prospektu Emisyjnego. 

 

 

1.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w 

Prospekcie Emisyjnym 

1.2.1. Emitent  

Firma Spółki:   Gekoplast Spółka Akcyjna 

Siedziba Spółki:   Krupski Młyn 

Adres:    ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn  

Telefon:    32 888 56 01   

Faks:    32 888 56 02 

Poczta elektroniczna:   gekoplast@gekoplast.pl  

Strona internetowa:   www.gekoplast.pl  

 

Emitenta reprezentują Pan Piotr Górowski - Prezes Zarządu i Pani Joanna Siempińska - Wiceprezes Zarządu. 

 

Oświadczenie Emitenta: 

W imieniu Emitenta niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 

staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne 

ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie Emisyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego 

znaczenie. 

 

 

_______________________________ _______________________________  

Piotr Górowski - Prezes Zarządu Joanna Siempińska - Wiceprezes Zarządu 

mailto:zarzad@myslaw.pl
http://www.gekoplast.pl/
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1.2.2. Firma inwestycyjna 

Firma spółki:   Dom Maklerski Capital Partners S.A. 

Siedziba spółki:   Warszawa 

Adres:    ul. Królewska 16,  00-103 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  tel. 22 330 68 88  faks 22 330 68 89 

Poczta elektroniczna:  biuro@dmcp.com.pl 

Strona internetowa:  www.dmcp.com.pl 

W imieniu firmy inwestycyjnej działają: Andrzej Przewoźnik -  Prezes Zarządu i Paweł Sobkiewicz - Wiceprezes 

Zarządu. 

Oświadczenia Firmy Inwestycyjnej: 

Działając w imieniu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. - podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte 

w Rozdziale V (za wyjątkiem punktów 3, 7 i 8), stanowiącym Dokument Ofertowy niniejszego Prospektu 

Emisyjnego, sporządzony zgodnie ze schematem podanym w Załączniku nr III do Rozporządzenia 809/2004, 

niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte we wskazanej powyżej części Dokumentu Ofertowego są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłyby wpływać na ich znaczenie.  

Równocześnie, jako podmiot sporządzający Podsumowanie niniejszego Prospektu Emisyjnego oświadczamy, że 

jego treść jest zgodna z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego. 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Andrzej Przewoźnik - Prezes Zarządu Paweł Bala - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

2. Biegli rewidenci 

2.1. Biegli rewidenci Emitenta w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi 

Badanie historycznych informacji finansowych do Prospektu 

Badanie historycznych informacji finansowych Emitenta za lata obrotowe 2013 i 2014 sporządzonych na potrzeby 

Prospektu Emisyjnego przeprowadziła Biegła Rewident Pani Monika Zabzdyr, wpisana na listę biegłych rewidentów 

pod numerem 11662, działająca w imieniu HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa - podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych wpisanego na listę pod numerem 3697. 

Badanie sprawozdań finansowych za lata 2013 i 2014 

Badanie sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2013 i 2014 przeprowadziła Biegła Rewident Pani 

Monika Zabzdyr, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 11662, działająca w imieniu HLB M2 Audyt 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/27 02-521 Warszawa 

- podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę pod numerem 3697. 

mailto:biuro@dmcp.com.pl
http://www.dmcp.com.pl/
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2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego 

rewidenta 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca przypadki rezygnacji,  zwolnienia ani 

nie wybrania biegłego rewidenta na kolejny rok. 

 

 

3. Wybrane informacje finansowe 

Źródłem przedstawionych w poniższej tabeli wybranych informacji finansowych Emitenta są : 

- historyczne informacje finansowe za lata obrotowe 2013 i 2014 Emitenta, zbadane przez biegłego rewidenta, 

- kwartalne sprawozdania finansowe Emitenta na I, II, III i IV kwartał 2015 roku, które nie były przedmiotem 

badania przez biegłego rewidenta. 

Emitent sporządza wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe, zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości.  

Odnośnie rocznych statutowych sprawozdań finansowych będących podstawą do sporządzenia historycznych 

informacji finansowych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym - nie było przypadku odmówienia 

wydania opinii przez biegłych rewidentów ani wyrażenia przez nich opinii negatywnej.  

Opinia biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych za lata 2013-2014 sporządzonych na 

potrzeby Prospektu nie zawiera zastrzeżeń, ale zawiera następujące uwagi: 

„...zwracamy uwagę, na poniższą kwestię: 

- W dniu 31 grudnia 2013 roku właściwy sąd rejestrowy zarejestrował połączenie Spółki Gekoplast S.A. oraz 

Geko-Kart sp. z o.o., stanowiącej w dniu połączenia jednostkę zależną od Spółki, gdzie Gekoplast S.A. 

stanowiła Spółkę przejmującą zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Ponieważ w wyniku połączenia nie 

doszło do przejęcia kontroli, połączenie rozliczono, zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości metodą 

łączenia udziałów za okres od przejęcia kontroli do daty połączenia. Jednocześnie ujęto w księgach 

rachunkowych ujemną wartość firmy ustaloną z zastosowaniem metody nabycia na dzień przejęcia kontroli 

przez Gekoplast S.A. nad Geko-Kart sp. z o.o., które nastąpiło w roku 2010. 

- W nocie 26 Informacji dodatkowej Zarząd Spółki ujawnił zobowiązanie warunkowe wynikające z roszczenia 

wobec Geko-Kart sp. z o.o (z którą Gekoplast S.A. połączyła się w 2013 roku). Spór rozstrzygany jest przez 

Sąd w Mediolanie (Włochy). Wartość przedmiotu sporu opiewa na kwotę 2 680 tys. zł., co stanowi 4,5% sumy 

bilansowej Spółki na dzień bilansowy. Zarząd Emitenta zmierza do zawarcia ugody, na podstawie której 

Polimark srl  cofnie za zgodą Gekoplast S.A. pozew o zapłatę, z drugiej strony Gekoplast S.A.  zrzeknie się 

wobec Polimark srl swojego roszczenia. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu zależy jednak od zdarzeń przyszłych, 

które obarczone są niepewnością.” 

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014 nie zawiera 

zastrzeżeń ale zawiera następujące uwagi: 

„...zwracamy uwagę, na poniższą kwestię: 

– W sprawozdaniu z działalności Jednostki w punkcie 5.5 oraz nocie 4.31 Informacji dodatkowej Zarząd Spółki 

ujawnił zobowiązanie warunkowe wynikające z roszczenia wobec Geko-Kart sp. z o.o (z którą Gekoplast S.A. 

połączyła się w 2013 roku). Spór rozstrzygany jest przez Sąd w Mediolanie (Włochy). Wartość przedmiotu sporu 

opiewa na kwotę 2 680 tys. zł., co stanowi 4,5% sumy bilansowej Spółki na dzień bilansowy. Zdaniem Zarządu 

Spółki oraz prawników reprezentujących Spółkę roszczenia powoda są bezpodstawne, a ryzyko przegrania 

sporu jest niskie (do 35%). Rozstrzygnięcie sporu zależy od zdarzeń przyszłych, które obarczone są 

niepewnością.” 

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2013 nie zawiera 

zastrzeżeń ale zawiera następujące uwagi: 

„...zwracamy uwagę, na poniższe kwestie:   

- W dniu 31 grudnia 2013 roku właściwy sąd rejestrowy zarejestrował połączenie Spółki Gekoplast S.A. oraz 

Geko-Kart sp. z o.o., stanowiącej w dniu połączenia jednostkę zależną od Spółki, gdzie Gekoplast S.A. 

stanowiła Spółkę przejmującą zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Ponieważ w wyniku połączenia nie 
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doszło do przejęcia kontroli, połączenie rozliczono, zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości metodą 

łączenia udziałów za okres od przejęcia kontroli do daty połączenia. Jednocześnie ujęto w księgach 

rachunkowych ujemną wartość firmy ustaloną z zastosowaniem metody nabycia na dzień przejęcia kontroli 

przez Gekoplast S.A. nad Geko-Kart sp. z o.o., które nastąpiło w roku 2010. Dane porównywalne za rok 2012 

przekształcono zgodnie z wymogami art. 44c ust. ustawy o rachunkowości, przy czym przychody, koszty i 

przepływy pieniężne spółki przejmowanej uwzględniono za okres od przejęcia kontroli do dnia bilansowego. 

- W związku ze stwierdzonymi błędami w latach ubiegłych oraz zmianą polityki rachunkowości, przekształcono 

dane porównawcze z zastosowaniem pełnego podejścia retrospektywnego, tj. w taki sposób, jak gdyby zasady 

te były stosowane od zawsze. Szczegóły przekształcenia danych porównawczych Spółka szczegółowo opisała 

w załączniku nr 2 do sprawozdania finansowego. 

- Spółka ujawniła zobowiązanie warunkowe wynikające z otrzymanej drogą elektroniczną informacji o złożeniu 

do Sądu w Mediolanie roszczenia wobec Geko-Kart sp. z o.o. Roszczenie  opiewa na kwotę znaczącą. Zdaniem 

Zarządu Spółki roszczenia powoda są całkowicie pozbawione racjonalnych argumentów. Sprawę tą Zarząd 

szczegółowo opisał w sprawozdaniu z działalności Jednostki oraz w nocie nr 31 Informacji dodatkowej.” 

Zawarta w uwagach biegłego rewidenta kwestia ujemnej wartości firmy ustaloną z zastosowaniem metody nabycia 

na dzień przejęcia kontroli przez Gekoplast S.A. nad Geko-Kart sp. z o.o., które nastąpiło w roku 2010. Kwota ta 

wynosiła 2.489.062,94 zł. Tytułem amortyzacji powstałej w ten sposób ujemnej wartości firmy dokonywany jest 

odpis w kwocie 148 389 zł rocznie, zwiększający pozostałe przychody operacyjne. 

Spór z Polimark S.r.l., będący przedmiotem uwag biegłego rewidenta toczący się przed sąd w Mediolanie został w 

dniu 11 listopada 2015 r. zakończony ugodą zawartą przed tym sądem. Szczegółowe informacje ta ten temat 

zawarte są w pkt 20.7.1. Dokumentu Rejestracyjnego. 

Tabela 3.1. - Wybrane informacje finansowe Emitenta  [tys. zł]  

 
I-IV kw 
2015 

I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

Przychody ze sprzedaży 83 981 63 174 39 689 18 949 57 581 38 076 19 447 76 365 75 809 

Zysk ze sprzedaży 18 414 13 702 8 460 4 707 11 643 7 795 3 942 15 876 16 188 

Zysk operacyjny 7 122 5 478 2 981 1 957 3 958 2 780 1 230 5 681 4 454 

Zysk (strata) brutto 6 730 5 239 2 976 2 187 3 528 2 397 987 4 916 3 525 

Zysk (strata) netto 5 514 4 228 2 408 1 750 2 971 2 117 968 4 132 3 233 

Liczba akcji [ tys.] (śr. w okresie)  5 662 5 602 5 479 5 530 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

Zysk (strata) netto na 1 akcję  [ zł ] 0,97 0,75 0,44 0,32 0,52 0,37 0,17 0,73 0,57 

 

 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

Aktywa razem 66 007 65 315 65 464 61 901 59 392 57 575 55 059 59 534 53 303 

Aktywa trwałe 47 109 48 291 47 711 46 103 44 301 42 979 42 052 45 792 42 208 

Aktywa obrotowe 18 898 17 024 17 754 15 799 15 091 14 596 13 007 13 742 11 094 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 307 42 579 42 521 40 154 40 493 39 479 38 093 39 536 37 304 

Zobowiązania długoterminowe 5 999 6 315 4 347 5 183 6 312 6 969 6 942 5 642 6 540 

Zobowiązania krótkoterminowe 25 554 25 806 27 580 24 118 23 245 21 552 19 430 22 773 18 771 

Kapitał własny (aktywa netto) 23 700 22 736 22 943 21 748 18 899 18 096 16 967 19 998 15 999 

Kapitał zakładowy 5 843 5 843 5 843 5 305 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

Liczba akcji [ tys. szt.] (na dzień)  5 843 5 843 5 843 5 305 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

Wartość księgowa na 1 akcję  [ zł ] 4,06 3,89 3,93 4,10 3,34 3,20 3,00 3,53 2,83 
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4. Czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta lub dla jego 

branży 

Opis czynników ryzyka specyficznych dla Emitenta lub dla jego branży zawarty jest w Rozdziale III punkt 1 i 2 

Prospektu Emisyjnego. 

 

 

 

5. Informacje o Emitencie 

5.1. Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Emitent działa pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna, 

Nazwa skrócona brzmi Gekoplast S.A. 

Nazwa handlowa to: Gekoplast 

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Emitent jest zarejestrowany w: 

- rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357223 

- Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON: 241605699 

- Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach, nr  NIP 645-25-06-445 

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba że na czas 

nieokreślony 

Spółka została zarejestrowana w dniu 26 maja 2010 roku. 

Gekoplast S.A. została utworzona 10 maja 2010 roku aktem założycielskim przed notariuszem w Warszawie Kingą 

Nałęcz za nr repertorium A nr 6102/2010 pod firmą Plastics KM Spółka Akcyjna.  

Emitent został utworzony na czas nieokreślony. 

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie 

z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub 

głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba) 

Firma:     Gekoplast Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:   Polska 

Siedziba:    Krupski Młyn 

Forma prawna:    spółka akcyjna 

Adres:     ul. Krasickiego 13,  42-693 Krupski Młyn  

Telefon:     32 888 56 01 

Faks:     32 888 56 02 
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Adres poczty elektronicznej:  gekoplast@gekoplast.pl  

Adres strony internetowej:  www.gekoplast.pl  

Emitent działa na podstawie i zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności na podstawie k.s.h.  

i zgodnie z k.s.h. 

Gekoplast S.A. została zawiązana na podstawie przepisów k.s.h. Spółka działa także na podstawie innych 

przepisów prawa polskiego. 

Emitent działa zgodnie z zapisami Statutu nadanego przy zawiązaniu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych 

na mocy uchwał Walnych Zgromadzeń Emitenta. 

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

Gekoplast S.A. została zawiązana w dniu 10 maja 2010 r., a zarejestrowana 26 maja 2010 roku pod nazwą Plastics 

KM. Nazwa firmy została zmieniona na obecną, na mocy uchwały WZ z dnia 8 września 2010 roku (rejestracja 1 

grudnia 2010 r.). 

Emitent. jest spółką powołaną w celu realizacji zaplanowanej przez Założyciela - Capital Partners S.A. - inwestycji 

w sektorze produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Inwestycja zrealizowana została w trzech etapach: 

I. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa NITROERG S.A., związanej od lat 60. XX wieku, z produkcją 

wyrobów z tworzyw sztucznych i produkcją folii poliestrowej w Krupskim Młynie. 

II. Nabycie 100% udziałów w Geko-Kart sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – producenta opakowań z 

tektury, płyt komórkowych z polipropylenu oraz opakowań i systemów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. 

W efekcie przeprowadzonych transakcji, w grudniu 2010 roku powstała Grupa Kapitałowa Gekoplast, którą 

stanowiły Gekoplast S.A. (spółka dominująca) i Geko-Kart sp. z o.o. - spółka zależna ze 100% udziałem 

Emitenta. 

III. Połączenie Emitenta z Geko-Kart sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 515 §1 k.s.h., poprzez 

przejęcie Geko-Kart sp. z o.o. przez Gekoplast S.A. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Geko-Kart sp. z 

o.o. na Emitenta, a za udziały spółki przejmowanej nie były wydane żadne akcje Emitenta. W konsekwencji  

powyższego w dniu 31 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu ww. połączenia. Dzień 31 grudnia 2013 roku jest 

zatem dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 k.s.h. i - zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. - Emitent, jako spółka 

przejmująca wstąpił z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W dniu 24 stycznia 2014 

roku ten sam Sąd postanowił wykreślić Geko-Kart sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców KRS.  

W dniach od 5 do 19 grudnia 2014 roku przeprowadzono publiczną ofertę akcji Emitenta. Przedmiotem oferty była 

sprzedaż 850.000 akcji Spółki przez Capital Partners Investment I FIZ  W jej wyniku 72 inwestorów nabyło łącznie 

614.369 akcji. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 8,80 zł za jedną akcję. 

W dniu 17 lutego 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 158/2015 

wprowadził akcje Spółki serii A, B1, B2, C oraz D w łącznej liczbie 5.305.285 do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect. 

Dnia 9 czerwca 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o 537.267 zł - z kwoty 5.305.285 

zł do kwoty 5.842.552 zł w wyniku wydania 5.842.552 Akcji Serii E - emitowanych w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego - osobom, które złożyły oświadczenia o objęciu akcji 

 

Pod względem technologicznym, kierunki rozwoju Spółki nie ulegały zmianie na przestrzeni działalności obydwu 

połączonych firm, jak również w okresie już po połączeniu. 

Gekoplast S.A., jako spółka utworzona w wyniku zakupu zorganizowanej części majątku Nitroerg S.A., posiada 

doświadczenie w branży tworzyw sztucznych zdobywane od 1961 roku. W Spółce produkowano bardzo szeroki 

asortyment wyrobów: tworzywa termo- i chemoutwardzalne przetwarzane metodą prasowania (produkcja siedzeń 

tramwajowych zbrojonych matą szklaną, hełmów motocyklowych, płyt falistych, wykładzin hamulcowych, płyt 

styropianowych), folie poliestrowe ESTROFOL®, folie PP nieorientowane, granulaty PCW dla przemysłu 

obuwniczego, meblarskiego i opakowaniowego, wyroby rozdmuchiwane (np. beczki, detale motoryzacyjne), wyroby 

wtryskowe (pojemniki magazynowe, pojemniki transportowe, wiadra itp.). 

mailto:gekoplast@gekoplast.pl
mailto:biuro@e-numizmatyka.pl
mailto:biuro@e-numizmatyka.pl
http://www.gekoplast.pl/
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Sztandarowy produkt Spółki GEKOPLAST S.A.- płyty wytłaczane o strukturze tektury (obecna nazwa – płyty 

komórkowe) produkowane są od 1974 r. i początkowo sprzedawane były pod marką TEKPOL®, w ilości ok. 2000 

ton rocznie. Od roku 2005 płyty komórkowe sprzedawane są również pod marką KARTONPLAST® (produkt 

wprowadzony na rynek przez Geko-Kart sp. z o.o.). 

Spółka Geko-Kart utworzona została w 1998 roku i przedmiotem jej działalności była produkcja opakowań i innych 

wyrobów z tektury falistej, tektur litych i kaszerowanych, płyt komórkowych z polipropylenu KARTONPLAST® i 

produkcja opakowań z płyt komórkowych.  

Drugą stale rozwijaną linią produktową są płyty pełne z tworzyw sztucznych takich jak PS, ABS, PP, PE; produkcja 

została zapoczątkowana w roku 1979, w ostatnich latach ta linia produktowa jest intensywnie rozwijana, m.in. w 

oparciu o urządzenia zakupione w latach 2012-2013.  

W momencie przejęcia przez Capital Partners S.A. Zakładu Tworzyw Sztucznych od Nitroerg S.A. i Spółki Geko-

Kart sp. z o.o., w ofercie asortymentowej znajdowały się:: 

- wyroby wtryskowe 

- wyroby rozdmuchowe 

- folia Estrofol 

- płyty komórkowe TEKPOL® i KARTONPLAST® 

- płyty pełne jednowarstwowe z tworzyw sztucznych 

- opakowania i wykroje z płyt komórkowych 

- opakowania z tektury falistej 

Zgodnie z przyjętą dla Spółki Strategią rozwoju, w roku 2013 zaprzestano produkcji folii Estrofol, a produkcja 

wyrobów wtryskowych i rozdmuchowych jest planowo, systematycznie zmniejszana. 

Od roku 2010 realizowany jest plan restrukturyzacji, którego celem jest zawężenie specjalizacji do technologii 

wytłaczania i produkcji opakowań i wyrobów gotowych z płyt pełnych i komórkowych, co ma znaczący wpływ na 

obniżenie kosztów wytwarzania poprzez zmniejszenie różnorodności urządzeń produkcyjnych i efektywne 

wykorzystanie wyspecjalizowanych pracowników, a także optymalizację zaopatrzenia surowcowego. Obecnie 

Spółka skupia się na produkcji płyt z tworzyw sztucznych – pełnych i komórkowych oraz na wytwarzaniu produktów 

z płyt, głównie opakowań. W ciągu kilku lat uruchomiono kolejne linie produkcyjne. 

W okresie ostatnich pięciu lat wprowadzono do sprzedaży nowe produkty: 

-  przekładki transportowe przeznaczone do ładunków paletowych tzw. Layerpad, produkowane z płyt 

komórkowych dzięki wdrożeniu nowej technologii „zatapiania” kanalików, 

-  wyroby gotowe produkowane z płyt pełnych dzięki m.in. poszerzeniu parku maszynowego o ploter 

umożliwiający efektywną obróbkę płyt, 

-  płyty pełne warstwowe A/B, A/B/A, 

-  rozszerzenie asortymentu produkowanych płyt pełnych pod względem wymiarowym. (szerokości do 2000mm, 

grubość do 30 mm), 

-  płyty pełne moletowane – nowe wzory moletów, 

-  wyroby z płyt pełnych: kratownice i inne wykroje na życzenie Klienta. 

Trwają prace nad wdrożeniem technologii termoformowania płyt pełnych. 

Produkty Spółki sprzedawane są w na rynku krajowym i w większości krajów europejskich, w proporcji ok. 50/50. 

Największym odbiorcą jest rynek niemiecki. Baza klientów jest mocno zdywersyfikowana geograficznie oraz 

branżowo. Do głównych klientów Gekoplastu należą renomowane firmy z branż: motoryzacyjnej, AGD, budowlanej, 

metalowej, opakowaniowej i farmaceutycznej. 

5.2. Inwestycje 

5.2.1. Opis (łącznie z kwotą) głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w 

okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do Daty Prospektu 

W roku obrotowym 2013 nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły 8 030 tys. zł. 
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W roku obrotowym 2014 nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły 6 940 tys. zł. 

W roku obrotowym 2015 nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły  6.790 tys. zł. 

W roku obrotowym 2016 (do 31 I) nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły  2.269 tys. zł. 

Tabela 5.2.1. - Nakłady inwestycyjne według grup aktywów w latach w latach 2013, 2014, 2015 

oraz od 1 I do 30 I 2016 r.  [tys. zł] 

Grupa 1 I - 31 I 2016 2015 2014 2013 

INWESTYCJE RAZEM 2 269 6 790 6 940 8 030 

Inwestycje rzeczowe, w tym: 2 269 6 790 6 940 8 030 

- wartości niematerialne 0 0 0 0 

- grunty 0 0 0 0 

- budynki i budowle 71 929 1 960 2 430 

- maszyny i urządzenia 2 198 5 852 4 800 5 600 

- środki transportu 0 0 0 0 

- inne 0 10 200 0 

Inwestycje kapitałowe 0 0 0 0 

Inwestycje w roku obrotowym 2013  

W 2013 roku były przeprowadzone następujące znaczące inwestycje: 

- Zakup linii produkcyjnej do produkcji płyt pełnych oraz przygotowanie hali 

- Zakup zrobotyzowanej wykrawarki tyglowej 

- Modernizacja systemu ogrzewania obiektów w Krupskim Młynie oraz ich termomodernizacja 

Inwestycje w roku obrotowym 2014  

W 2014 roku zostały przeprowadzone następujące znaczące inwestycje:  

- Zakup kolejnej linii do produkcji płyt pełnych oraz przygotowanie hali. 

- Zakup linii do produkcji przekładek transportowych (tzw. Layerpady). 

- Kontynuacja termomodernizacji budynków w Krupskim Młynie. 

Inwestycje w roku obrotowym 2015 

W 2015 roku zostały przeprowadzone następujące znaczące inwestycje rzeczowe: 

- Zakup linii do produkcji płyt komórkowych 

- Modernizacja laboratorium zakładowego oraz zakup nowoczesnego wyposażenia 

Oprócz powyższego rozpoczęto proces zakupu kolejnej linii do produkcji płyt komórkowych (opłacone pierwsze 

transze zgodnie z kontraktem). 

Inwestycje w roku obrotowym 2016 (do Dnia Prospektu) 

Jedyną znaczącą inwestycją rzeczową prowadzoną w roku 2016 (do Dnia Prospektu) był zakup i montaż urządzeń 

linii do produkcji płyt komórkowych - inwestycja rozpoczęta w 2015 r. 

 

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta, włącznie z podziałem 

geograficznym tych inwestycji (kraj i zagranica) oraz sposobami finansowania 

(wewnętrzne lub zewnętrzne) 

Wszystkie inwestycje Spółki prowadzone są w kraju na nieruchomości należącej do Spółki. Główne inwestycje to: 

- zakup i montaż kolejnej linii do produkcji pyt komórkowych – Spółka podpisała kontrakt z dostawcą i uiściła 

pierwsze wpłaty zgodnie z podpisanym kontraktem. Dotychczasowe nakłady to 0,95 mln zł wobec planowanych 

7 mln zł. Planowana struktura finansowania inwestycji to 50% ze środków własnych oraz w 50% ze środków 

zewnętrznych w postaci kredytu bankowego zaciągniętego w mBank S.A. na podstawie umowy 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

39 

 

nr 11/075/15/Z/IN z dnia 30 czerwca 2015 r. (opis zawarty jest w pkt 22.1. Dokumentu Rejestracyjnego - w 

Tabeli 22.1., Lp. 7.). 

- modernizacja linii produkcyjnych, która umożliwi wydajniejsza produkcję lub użycie innych surowców. 

Inwestycja o łącznej wartości 0,6 mln zł finansowana jest w 100% ze środków własnych. 

5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których 

jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania 

Do dnia Prospektu Zarząd Emitenta nie podjął wiążących zobowiązań w sprawie przyszłych istotnych inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

6. Zarys ogólny działalności 

6.1. Działalność podstawowa 

6.1.1. Opis działalności prowadzonej przez Emitenta 

Emitent rozpoczął działalność wytwórczą 3 lipca 2010 roku na bazie zakupionej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Nitroerg S.A., związanej z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. W wyniku przejęcia przez 

Gekoplast S.A. spółki Geko-Kart sp. z o.o., z dniem 1 września 2010 roku powstał silny podmiot specjalizujący się 

w przetwórstwie tworzyw sztucznych, posiadający znaczącą pozycję na polskim i europejskim rynku płyt 

komórkowych i płyt pełnych, jak również w zakresie produkcji opakowań z płyt komórkowych. Emitent ma także w 

swej ofercie inne opakowania – beczki, pojemniki, folie polipropylenowe, opakowania tekturowe, a także inne 

wyroby – detale dla przemysłu automotive i AGD oraz różne wyroby z płyt pełnych i folii PP. 

Doświadczenie Emitenta w przetwórstwie tworzyw sztucznych zaowocowało bogatą ofertą asortymentową 

produkowanych wyrobów. 

Emitent prowadzi intensywną politykę rozwojową, stale poszerzając asortyment wyrobów wprowadzanych na 

rynek. Od momentu opublikowania przedostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego 

rewidenta wprowadzono do sprzedaży przekładki transportowe layer-pad, nowe rodzaje płyt pełnych tj. płyty 2- i 3-

warstwowe, płyty pełne o grubości do 30 mm (uprzednio - do 14 mm) oraz wyroby z płyt pełnych (kratownice, 

narożniki, wykroje, termoformowane, zatyczki do rur). W wyniku uruchomienia nowych linii do produkcji płyt pełnych 

ich sprzedaż wzrosła o 66% w roku 2015 w stosunku do roku 2014. 

6.1.2. Podstawowe produkty Emitenta 

W aktualnej ofercie Gekoplast S.A. znajdują się: płyty komórkowe z PP, znane pod markami KARTONPLAST®  

i TEKPOL®, opakowania i wykroje z płyt komórkowych, przekładki transportowe „layer-pad”, płyty pełne PP, ABS, 

HIPS, HIPS/GPPS, HDPE, LDPE, i wyroby z płyt pełnych, wyroby wtryskowe (skrzynki owocowo-warzywnicze i 

transportowo-magazynowe, elementy AGD i motoryzacyjne), opakowania z tektury falistej, wyroby rozdmuchowe 

(beczki, bańki, kanistry itp.), folie PP. 

Strategia rozwoju Emitenta skoncentrowana jest na segmencie płyt z tworzyw sztucznych oraz opakowań z płyt 

komórkowych i przetwórstwie płyt pełnych. Płyty komórkowe KARTONPLAST®/TEKPOL® to nowoczesny materiał 

opakowaniowy, posiadający cenne właściwości: dużą wytrzymałość chemiczną i mechaniczną, odporność na 

ścieranie, dobre właściwości termoizolacyjne itp. Płyty komórkowe z PP podlegają pełnemu recyklingowi. 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

40 

 

Opakowania i wykroje wykonane z płyt komórkowych, znajdują szerokie zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym, 

AGD, budownictwie, farmacji, hutnictwie szkła, stali i aluminium, przemyśle elektronicznym, reklamie, rolnictwie, 

leśnictwie, a od niedawna również w przemyśle spożywczym i służbie zdrowia. 

Z płyt komórkowych wytwarza się szeroką gamę wyrobów. Są to m.in.: pudła jednowieczkowe, pudła klapowe, 

pojemniki wzmacniane listwami PP lub aluminiowymi, pojemniki z narożnikami do sztaplowania, pojemniki 

o konstrukcji umożliwiającej składanie ich na płasko, pudła z wkładem tekstylnym stanowiącym ochronę zawartości 

przed np. stłuczeniem, porysowaniem, pudełka ażurowe zapewniające wentylację zawartości, przekładki płaskie 

i kratownice stosowane jako wyposażenie wewnętrzne opakowań transportowych w celu oddzielenia od siebie 

poszczególnych warstw lub sztuk wyrobów. Z wysokiej jakości płyt komórkowych PP KARTONPLAST® 

produkowane są międzywarstwowe przekładki transportowe Layer-pad - stosowane jako warstwy rozdzielające 

poszczególne poziomy sztaplowanych produktów przewożonych na paletach, takich jak butelki, puszki i słoiki. Płyty 

komórkowe z polipropylenu stosowane są do również do produkcji tablic reklamowych, osłonek na drzewka, teczek, 

segregatorów itp. 

Od roku 2014 stopniowo wprowadzane są na rynek płyty pełne wielowarstwowe i wyroby z płyt pełnych: przekładki 

layer-pad, kratownice, narożniki i formatki wykrawane zgodnie z życzeniem klienta. 

GEKOPLAST S.A. specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w następujących 

segmentach rynku: 

- płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt, 

- wyroby wtryskowe, 

- wyroby rozdmuchowe, 

- opakowania z tektury. 

Płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt 

GEKOPLAST produkuje płyty komórkowe z PP i płyty pełne, jednorodne lub wielowarstwowe z PP, HDPE, LDPE, 

PS, HIPS, HIPS/GPPS i ABS. 

Przychody ze sprzedaży płyt z tworzyw sztucznych i wyrobów z płyt w 2014 stanowiły 90% przychodów ze 

sprzedaży produktów i towarów. 

Płyty komórkowe i opakowania z płyt komórkowych 

Płyty komórkowe i produkty wykonane z płyt komórkowych 

znajdują  szerokie zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym, 

AGD, farmacji, hutnictwie szkła, stali i aluminium, przemyśle 

elektronicznym, reklamie, budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, a od 

niedawna również w przemyśle spożywczym i służbie zdrowia.  

Potencjał Gekoplast S.A. w zakresie produkcji płyt komórkowych 

określają nw. elementy: 

- doświadczenie w produkcji płyt komórkowych od lat 60. XX 

wieku 

- park maszynowy wymieniony w latach 2006-2007 i 

rozbudowywany od 2014 r. 

- średni europejski poziom aktualnie posiadanych urządzeń – 

dobre podstawy do rozwoju produktów 

Produkowany asortyment:  

- płyty PP o szerokości do 2400 mm i zakresie grubości od 1,8 do 8 mm (10 mm – produkcja sporadyczna, płyta 

jednokomorowa) 

- możliwość obróbki koronowej, stosowania dodatków antystatycznych, uniepalniających (proces certyfikacji w 

toku) i zwiększających odporność na UV 

- produkcja płyt z dodatkiem regranulatów 

Sprzedaż płyt komórkowych i produktów z płyt w roku 2014 stanowiła 80% przychodów Emitenta.  



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

41 

 

Przekładki transportowe opakowań szklanych 

Przekładki transportowe layer-pad, wykonane z wysokiej jakości płyt komórkowych PP KARTONPLAST® lub z płyt 

pełnych PP stosowane są jako warstwy rozdzielające poszczególne poziomy sztaplowanych produktów, takich jak 

butelki, puszki i słoiki, znacznie ułatwiają transport skutecznie przyczyniając się do obniżenia kosztów pakowania, 

ponieważ można je myć i stosować wielokrotnie. Produkt przeznaczony jest dla hut szkła, przemysłu napojowego 

i spożywczego.  

Produkt ten został wprowadzony do sprzedaży w 2014 roku. 

Płyty pełne 

Odbiorcami płyt pełnych są firmy przemysłu 

chłodniczego, sanitarnego, maszynowego, 

instalacyjnego, elektronicznego, motoryzacyjnego, 

firmy z rynku AGD, reklamy oraz firmy stosujące 

metodę termoformowania do produkcji wyrobów. 

Gekoplast S.A. realizuje sprzedaż płyt pełnych głównie 

na rynku polskim.  

Oferowany asortyment: 

Rodzaje płyt: PP, HDPE, LDPE, PS, HIPS, 

HIPS/GPPS, ABS, oraz płyty wykonane z 

regranulatów: 

-  płyty antystatyczne 

-  płyty stabilizowane UV 

-  płyty z dodatkiem uniepalniającym FR 

-  płyty uszlachetniane pod nadruk (obróbka koronowa) 

-  płyty 2-warstwowe lub 3-warstwowe 

Wymiary: szerokość 40÷2.000 mm, grubość 1,0÷30 mm. 

Powierzchnia:  gładka lub moletowana („skórka pomarańczy”, „piasek” lub „drobny piasek”). 

Przychody ze sprzedaży płyt pełnych w 2014 roku stanowiły 10,3 % przychodów Emitenta. 

Emitent jako największy producent płyt pełnych z PP, PE i ABS w Polsce, i liczący się gracz w Europie Środkowej 

planuje intensywny rozwój produkcji wyrobów gotowych z wykorzystaniem płyt własnej produkcji. Celem jest 

wykorzystanie płyt pełnych do produkcji wyrobów bardziej przetworzonych. Emitent zakłada sukcesywne wdrażanie 

i rozwój produktów bardziej przetworzonych z płyt pełnych m.in. poprzez wykrawanie i termoformowanie. 

Wyroby z płyt pełnych 

Stopniowo wprowadzane na rynek wyroby z płyt pełnych: przekładki layer-pad, kratownice, narożniki i formatki 

wykrawane zgodnie z życzeniem klienta znajdują nabywców w branży motoryzacyjnej, hutnictwie szkła i przemyśle 

spożywczym. Sprzedaż wyrobów z płyt pełnych rozpoczęto w 2014 roku. 

Wyroby wtryskowe i rozdmuchowe 

Metodą rozdmuchu produkowane są wyroby rynkowe - beczki i bańki z LDPE, przeznaczone do przechowywania  

i transportu produktów sypkich, półpłynnych i płynnych. 

Metodą wtrysku wytwarzane są głównie wyroby w ramach kooperacji B2B oraz skrzynki i pojemniki magazynowe 

z polipropylenu (PP) lub polietylenu (HDPE). 

Detale AGD oraz detale motoryzacyjne stanowią grupę niekatalogowych wyrobów wtryskowych oraz 

rozdmuchowych, produkowanych na indywidualne potrzeby instytucjonalnych odbiorców - współpraca Business to 

Business. Dostarczane do określonych odbiorców detale stanowią określoną grupę komponentów 

wykorzystywanych do montażu wyrobów finalnych. 

Produkcja wyrobów wtryskowych i rozdmuchowych jest stopniowo ograniczana, co wynika ze strategii Emitenta. 

Jej udział w przychodach ze sprzedaży produktów i towarów w roku 2014 wynosił 5,5% (o 3,2 pkt % mniej niż w 

roku 2013). 
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Produkcja detali realizowana jest na 5 urządzeniach wtryskowych firm m.in. Italtech, LG, oraz 2 urządzeniach do 

wytłaczania z rozdmuchem. 

Opakowania z tektury 

Tektura falista to sklejone na przemian pofalowane i płaskie warstwy papieru. W zależności od ilości warstw, 

standardowo dostępne są na rynku tektury dwuwarstwowe, trójwarstwowe, pięciowarstwowe i siedmiowarstwowe. 

Emitent oferuje różne rodzaje opakowań tekturowych: 

Opakowania klapowe – najprostsze konstrukcyjnie opakowania, które spełniają funkcje transportowe, magazynowe 

i ochronne oczekiwane przez użytkowników wszystkich branż produkcji rynkowej. 

Opakowania fasonowe (wykrojnikowe) - różnego rodzaju opakowania, które do złożenia nie wymagają sklejania. 

Ich skomplikowana konstrukcja, indywidualność i możliwość fleksodruku sprawiają, że opakowania te spełniają 

jednocześnie funkcję transportową i promocyjną. 

Opakowania klejone wielopunktowo – mocne, ekonomiczne, wytrzymałe i łatwe w składaniu. Ich odpowiednia 

konstrukcja i automatyczne dno oszczędzają czas i pieniądze. 

Opakowania wielkogabarytowe – przeznaczone do pakowania i transportu dużych i ciężkich wyrobów (meble, 

sprzęt RTV i AGD) - dzięki dużej wytrzymałości zapewniają skuteczną ochronę zawartości. 

Przychody ze sprzedaży opakowań tekturowych w roku 2014 stanowiły 0,3 % przychodów netto Emitenta. 

6.1.3. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów 

Największe przychody ze sprzedaży produktów Spółka uzyskuje ze sprzedaży płyt komórkowych i opakowań 

wykonanych z tych płyt, które w roku 2013 stanowiły odpowiednio 37% i 40%, w roku 2014: 41% i 38%, a w roku 

2015 (na podstawie danych za 4 kwartały) - 32% i 44%.  

Drugą grupą produktów pod względem wielkości przychodów są płyty pełne z tworzyw sztucznych, których udział 

w przychodach ze sprzedaży w roku 2013 i w roku 2014 wynosił nieco powyżej 10%, a w roku 2015 wzrósł do 

16,3% 

Przychody ze sprzedaży wyrobów wtryskowych i pozostałych grup produktów stanowiły 13% w roku 2013 i 10% w 

roku 2014, a w roku 2015 ich udział spadł do 7,4%. 

Docelowo, planowane jest zaprzestanie produkcji wyrobów wtryskowych i rozdmuchowych, a także opakowań 

z tektury. 

Tabela 6.1.3.1. - Przychody ze sprzedaży Emitenta wg grup produktowych w latach 2013, 2014 

i I-IV kw. 2015  [tys. zł] 

  
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

Płyty komórkowe 27 095 20 146 13 135 6 435 23 697 16 134 7 797 31 407 27 837 

Opakowania 37 027 26 478 16 512 8 002 22 039 14 164 7 695 29 308 30 370 

Płyty pełne 13 649 10 383 6 527 2 640 5 991 3 820 2 102 7 903 7 948 

Wyroby wtryskowe 3 089 2 755 2 083  1 171 3 349 2 290 1 104 4 184 6 135 

Pozostałe 3 121 3 611 1 432 701 2 586 1 668 749 3 563 3 519 

 

Tabela 6.1.3.2. - Udział grup produktowych kategorii w przychodach ze sprzedaży Emitenta w latach 

2013, 2014 i I-IV kw. 2015  [%] 

  
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

Płyty komórkowe 32,3% 31,8% 33,1% 34,0% 41,1% 42,4% 40,1% 41,1% 36,7% 

Opakowania 44,1% 41,8% 41,6% 42,2% 38,2% 37,2% 39,6% 38,4% 40,1% 

Płyty pełne 16,3% 16,4% 16,4% 13,9% 10,4% 10,0% 10,8% 10,3% 10,5% 

Wyroby wtryskowe 3,7% 4,3% 5,2% 6,2% 5,8% 6,0% 5,7% 5,5% 8,1% 

Pozostałe 3,7% 5,7% 3,6% 3,7% 4,5% 4,4% 3,9% 4,7% 4,6% 
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Tabela 6.1.3.3. - Sprzedaż Emitenta według branż odbiorców w latach 2013, 2014 i I-IV kw. 2015  

[tys. zł] 

  
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

Motoryzacja 22 572 16 745 10 492 5 016 19 424 12 862 6 708 24 921 24 156 

AGD & RTV 15 515 11 189 6 981 3 186 7 781 4 957 2 317 10 648 11 943 

Budownictwo 9 753 7 379 4 925 1 905 7 206 4 670 2 153 9 490 9 117 

Przemysł metalowy 6 997 4 925 3 564 1 705 5 032 3 275 1 745 7 008 6 689 

Farmacja 5 979 4 340 3 285 1 901 4 087 2 939 1 591 5 457 5 350 

Przemysł opakowaniowy 8 312 6 170 3 923 1 968 4 935 3 217 1 896 7 072 4 414 

Reklama 2 759 1 869 1 353 678 1 916 1 276 640 2 401 1 979 

Przetwórstwo tworzyw szt. 1 703 1 510 921 529 1 201 872 452 1 468 1 413 

Transport i logistyka 679 484 550 185 929 767 446 1 008 1 401 

Przemysł szklarski 872 762 762 510 0 0 0 0 0 

Przemysł chemiczny 577 477 347 172 445 319 165 605 1 205 

Przem. drzewny i papierniczy 803 532 411 211 870 749 366 1 052 862 

E&E 853 588 340 135 516 269 184 695 523 

Pozostałe 6 607 6 404 1 835 848 4 594 1 904 784 4 540 6 756 
 

Tabela 6.1.3.4. - Struktura sprzedaży Emitenta według branż odbiorców w latach 2013, 2014 

i I-IV kw. 2015 [%] 

  
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

Motoryzacja 26,9% 26,4% 26,4% 26,5% 33,0% 33,8% 34,5% 32,6% 31,9% 

AGD & RTV 18,5% 17,7% 17,6% 16,8% 13,2% 13,0% 11,9% 13,9% 15,8% 

Budownictwo 11,6% 11,6% 12,4% 10,1% 12,2% 12,3% 11,1% 12,4% 12,0% 

Przemysł metalowy 8,3% 7,8% 9,0% 9,0% 8,5% 8,6% 9,0% 9,2% 8,8% 

Farmacja 7,1% 6,8% 8,3% 10,0% 6,9% 7,7% 8,2% 7,1% 7,1% 

Przemysł opakowaniowy 9,9% 9,7% 9,9% 10,4% 8,4% 8,4% 9,7% 9,3% 5,8% 

Reklama 3,3% 2,9% 3,4% 3,6% 3,3% 3,4% 3,3% 3,1% 2,6% 

Przetwórstwo tworzyw szt. 2,0% 2,4% 2,3% 2,8% 2,0% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% 

Transport i logistyka 0,8% 0,8% 1,4% 1,0% 1,6% 2,0% 2,3% 1,3% 1,8% 

Przemysł szklarski 1,0% 1,2% 1,9% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Przemysł chemiczny 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,6% 

Przem. drzewny i papierniczy 1,0% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 2,0% 1,9% 1,4% 1,1% 

E&E 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7% 

Pozostałe 7,9% 10,1% 4,6% 4,5% 7,8% 5,0% 4,0% 5,9% 8,9% 
 

Największymi odbiorcami na ww. rynkach płyt z tworzyw sztucznych i wyrobów z płyt są czołowi producenci 

z branży AGD, producenci z branż: motoryzacyjnej, budowlanej, farmaceutycznej, hutniczej, a także znaczący 

producenci opakowań. 

Geograficzną strukturę sprzedaży Emitenta przedstawiają tabele 6.1.3.5. i  6.1.3.6. poniżej 

Tabela 6.1.3.5. - Sprzedaż Emitenta według krajów odbiorców w latach 2013, 2014 i I-IV kw. 2015  

[tys. zł] 

  
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

Polska 32 001 32 001 20 377 9 862 28 469 19 232 9 669 37 257 38 233 

Niemcy 13 249 13 249 7 801 3 473 14 948 9 732 5 137 19 293 19 224 

Dania 3 064 3 064 2 015 845 2 401 1 562 864 3 464 3 493 

Włochy 2 967 2 967 1 675 733 198 79 66 534 139 

Austria 1 891 1 891 1 253 715 1 564 1 218 586 2 404 1 828 

Czechy 1 751 1 751 1 284 769 3 289 2 230 1 034 3 935 4 736 

Finlandia 1 601 1 601 1 345 847 823 528 309 1 377 1 224 

Słowacja 1 365 1 365 871 484 1 439 919 328 1 816 1 558 

Litwa 1 239 1 239 746 188 1 048 714 415 1 474 1 494 

Wielka Brytania 1 089 1 089 742 233 1 678 1 173 699 2 323 2 008 

Szwecja 809 809 564 401 1 026 654 241 1 495 750 
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Tabela 6.1.3.6. - Struktura sprzedaży Emitenta według krajów odbiorców w latach 2013, 2014 

i I-IV kw. 2015 [%] 

  
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

rok 
2014 

rok 
2013 

Polska 50,5% 50,5% 51,3% 52,0% 48,3% 50,5% 49,7% 48,8% 50,4% 

Niemcy 20,9% 20,9% 19,7% 18,3% 25,4% 25,6% 26,4% 25,3% 25,4% 

Dania 4,8% 4,8% 5,1% 4,5% 4,1% 4,1% 4,4% 4,5% 4,6% 

Włochy 4,7% 4,7% 4,2% 3,9% 0,3% 0,2% 0,3% 0,7% 0,2% 

Austria 3,0% 3,0% 3,2% 3,8% 2,7% 3,2% 3,0% 3,1% 2,4% 

Czechy 2,8% 2,8% 3,2% 4,1% 5,6% 5,9% 5,3% 5,2% 6,2% 

Finlandia 2,5% 2,5% 3,4% 4,5% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% 1,6% 

Słowacja 2,2% 2,2% 2,2% 2,6% 2,4% 2,4% 1,7% 2,4% 2,1% 

Litwa 2,0% 2,0% 1,9% 1,0% 1,8% 1,9% 2,1% 1,9% 2,0% 

Wielka Brytania 1,7% 1,7% 1,9% 1,2% 2,8% 3,1% 3,6% 3,0% 2,6% 

Szwecja 1,3% 1,3% 1,4% 2,1% 1,7% 1,7% 1,2% 2,0% 1,0% 

Pozostałe kraje 3,7% 3,7% 2,6% 2,1% 3,5% 0,1% 0,5% 1,3% 1,5% 
 

 

6.2. Główne rynki 

Aktywność Gekoplast S.A. skupia się na rynku płyt z tworzyw sztucznych i opakowań z płyt. Poszczególne grupy 

wyrobów są obecne na następujących rynkach: 

Płyty komórkowe i wykroje z płyt komórkowych: 

 -  rynek opakowań 

-  rynek producentów AGD 

-  hutnictwo stali 

-  rynek reklamy 

-  budownictwo 

-  rynek produkcji leśnej 

Opakowania z płyt komórkowych 

-  motoryzacja 

-  farmacja 

-  przemysł szklarski 

-  przemysł metalowy 

produkcji płyt komórkowych z polipropylenu w Europie, wg szacunków Emitenta wynosi ok. 110.000 t/rok - udział 

Emitenta w tym rynku wynosi 9%.  Zdolności produkcyjne Gekoplast S.A. wynoszą 10.000 t/rok. Czołowi europejscy 

producenci mają następujące zdolności produkcyjne (szacunki Emitenta):: 

Karton SpA  (Włochy)     ok. 32.000 t/rok 

Kayserberg (Francja)  ok. 25.000 t/rok 

IPB (Belgia)                        ok. 20.000 t/rok 

ONDAPLAST (Włochy)     ok. 15.000 t/rok 

Płyty pełne: 

- rynek produkcji wyrobów termoformowanych 

- rynek reklamy 

-  rynek producentów instalacji technicznych 

 

Produkcja płyt pełnych w roku 2013 w Unii Europejskiej wynosiła - zgodnie z danymi Eurostatu   - 1,92 mln ton, a 

w Polsce 109 tys. ton. Udział Emitenta wynosiłby więc 0,6% produkcji w Unii Europejskiej, i 1,1% w Polsce  Udział 
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Spółki w rynku jest mało znaczący ze względu na fakt, że kategoria ta obejmuje bardzo szeroką gamę produktów - 

łącznie z niektórymi foliami i wyrobami laminowanymi). 

Zdolności produkcyjne największych producentów płyt z tworzyw w Europie, wg szacunków Emitenta, są 

następujące: 

Metzeler Plastics GmbH (Niemcy)  ok. 24 000 t/rok 

Royalite Italy (Włochy)                       ok. 20 000 t/rok 

VTS Royalite (Wielka Brytania) ok. 10 000 t/rok 

(powyższe firmy tworzą grupę  VitasheetGroup) 

Simona AG (Niemcy)                      ok. 20 000 t/rok 

Athlone Extrusions (Irlandia)     ok. 20 000 t/rok 

Senoplast (Austria)                     ok. 15 000 t/rok 

Rimito/Rohling (Finlandia)  ok. 15 000 t/rok 

Zdolności produkcyjne Gekoplast S.A. w roku 2013 wynosiły 2.000 ton/rok. Obecnie, zdolności produkcyjne wzrosły 

do 6.000 t/rok. 

 

6.3. Czynniki nadzwyczajne 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ani później - aż do Daty Prospektu nie wystąpiły żadne 

Istotne czynniki o charakterze nadzwyczajnym, które mogłyby wywrzeć wpływ na działalność Emitenta. 

 

6.4. Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, 

handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych 

6.4.1. Patenty i licencje 

Na dzień Prospektu Emitent nie posiada żadnych patentów. W okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi Emitent posiadał patenty, wyszczególnione w pkt 11. Dokumentu Rejestracyjnego.: 

Na dzień Prospektu Emitent nie posiada żadnych licencji, które byłyby istotne dla Spółki i prowadzonej przez nią 

działalności.  

6.4.2. Istotne umowy 

Emitent nie jest uzależniony od żadnych umów przemysłowych, handlowych ani finansowych.  

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto wartość 10% przychodów ze sprzedaży netto za ostatnie 

4 kwartały obrotowe, za które publikowane były śródroczne informacje finansowe Emitenta (czyli za okres od 1 I do 

31 XII 2015), to jest kwotę 8.398 tys. zł.  

Emitent okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i później - aż do Daty Prospektu zawarł 

następujące umowy obejmujące zwykły tok działalności, których wartość przekroczyła przyjęte kryterium istotności: 

Porozumienie z Braskem Europe GmbH w sprawie dostaw surowców 

Emitent zawarł porozumienie w sprawie dostaw surowców na rok 2015 z Braskem Europe GmbH z siedzibą we 

Frankfurcie n. Menem. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. 

Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Braskem Europe tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego 

przez Spółkę do produkcji płyt.  

Dostawy tworzywa w ramach umowy ramowej realizowane były na podstawie indywidualnych zamówień 

składanych w okresach miesięcznych. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla 
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tego typu umów. Wielkość obrotu związana z zawartym porozumieniem z Braskem Europe w roku obrotowym 2015 

wyniosła 36,7 mln złotych.   

Emitent finalizuje ustalenia kolejnej umowy ramowej z Braskem Europe, która będzie regulować warunki zakupu 

polipropylenu w roku obrotowym 2016. Emitent przewiduje, że warunki umowy nie będą odbiegały od 

standardowych warunków rynkowych dla tego typu umów. Planowana wielkość obrotu w roku 2016 z firmą 

BRASKEM Europe związana z negocjowanym porozumieniem wyniesie ok 38 mln złotych. 

Kontrakt na dostawy do europejskich fabryk grupy Whirlpool 

Emitent ma zawarty kontrakt na dostawy do europejskich fabryk grupy Whirlpool. 

Przedmiotem dokonanych transakcji pomiędzy Gekoplast, a spółkami Whirlpool są elementy konstrukcyjne sprzętu 

AGD (głównie chłodziarko-zamrażarek).  

Kontrakt jest realizowany na podstawie tygodniowych planów produkcyjnych Whirlpool generowanych w systemie 

informatycznym Whirlpool, aktualizacja poziomów cen kontraktowych odbywa się w cyklu kwartalnym na podstawie 

średnio miesięcznych notowań surowców stosowanych przy realizacji kontraktu. Pozostałe warunki sprzedaży nie 

odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku w tym zakresie 

Łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Emitentem a grupą Whirlpool Corporation światowym liderem w 

produkcji sprzętu AGD, w roku obrotowym 2015 wyniosła 10,7 mln zł netto.  

 

6.5. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji 

konkurencyjnej 

Emitent oceniając rynek oraz pozycję konkurencyjną wykorzystał przede wszystkim wiedzę doświadczenie Zarządu 

i kadry zarządzającej. Gekoplast S.A. wykorzystywała również informacje ze źródeł zewnętrznych, takich jak 

artykuły prasowe, opinie ekspertów, portale branżowe, a szczególności: 

-   EUROSTAT – dane na temat produkcji i sprzedaży wg wybranych kodów PRECCODE, dostępne na 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database   „Sold production, exports and imports by PRODCOM list (NACE 

Rev. 2) – annual data (DS_066314)” dla kodów PRCCODE: 22213017, 22213026, 22213030 

-  roczne publikacje Plastics Europe (Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych) o rynku tworzyw 

sztucznych - m.in. „Tworzywa sztuczne - Fakty 2015”, dostępne na: 

http://www.plasticseurope.org/documents/document/20151123112635-fakty_o_tworzywach_2015_pl.pdf . 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.plasticseurope.org/documents/document/20151123112635-fakty_o_tworzywach_2015_pl.pdf
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7. Struktura organizacyjna 

7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej 

grupie - w przypadku Emitenta, który jest częścią grupy 

Na Dzień Prospektu Emitent nie jest: 

-  podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 14 Ustawy o Ofercie,  

- jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 i 38 Ustawy o rachunkowości,  

- spółką dominującą w rozumieniu art. 4 §1 pkt. 4 k.s.h. 

w stosunku do żadnego podmiotu.: 

Na Dzień Prospektu Emitent jest: 

-  podmiotem zależnym w rozumieniu art. 4 pkt. 15 Ustawy o Ofercie,  

- jednostką zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 39 Ustawy o rachunkowości,  

- spółką zależną w rozumieniu art. 4 §1 pkt. 4 lit. a-d i f  k.s.h. 

od Capital Partners Investment I FIZ, posiadającego 4.458.616 akcji uprawniających do wykonywania 4.458.616 

głosów na WZ, co stanowi 76,31% ogólnej liczby głosów (wraz z CP I FIZ - 4.541.731 akcji i 77,74% głosów). 

Capital Partners Investment I FIZ i CP I FIZ są funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez TFI Capital Partners 

S.A. - podmiot zależny od  Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.  

Jednakże - zgodnie z zapisem art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - Emitent nie jest podmiotem 

zależnym ani od TFI Capital Partners S.A. ani od Capital Partners S.A. 

 

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta  

Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych. 
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8. Środki trwałe 

8.1. Wykaz istotnych środków trwałych Emitenta 

Wartość netto (bilansowa) środków trwałych na koniec 2014 roku i na 31 grudnia 2015 roku przedstawia się 

następująco: 

Tabela 8.1. - Środki trwałe Emitenta wg grup na 31 XII 2014 i 31 XII 2015 r. [tys. zł] 

Grupa środków trwałych 31 XII 2015 31 XII 2014 

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 007,0 1 075,0 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 853,0 14 466,2 

Urządzenia techniczne i maszyny 26 602,0 24 777,1 

Środki transportu 398,0 536,9 

Inne środki trwałe 405,0 86,9 

Środki trwałe w budowie  3 489,0 2 781,6 

Zaliczki na środki trwałe w budowie  418,0 1 133,7 

RAZEM 46 172,0 44 857,4 
 

Istotnymi grupami środków trwałych Emitenta są urządzenia techniczne i maszyny oraz budynki i budowle, 

stanowiące - odpowiednio - 55,2% i 32,2% wartości bilansowej środków trwałych ogółem na koniec roku 2014 oraz 

57,6% i 30,0% - na koniec roku 2015. 

 

8.1.1. Nieruchomości 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w posiadaniu Emitenta znajdowały się następujące nieruchomości zaliczone do 

środków trwałych: 

Tabela 8.1.1.1. - Nieruchomości stanowiące środki trwałe Emitenta na 31 XII 2015 r.  

Lp. Lokalizacja 
Pow. gruntu 
i oznaczenie 

Przeznaczenie Tytuł prawny Księga wieczysta 
Wartość netto 
na 31 XII 2015 

 [tys. zł] 

Wartość netto 

na 31 XII 2014 
 [tys. zł] 

1 
Krupski 

Młyn 

7,3720 ha 
działka 

nr 154/1; 
156/1 

Podstawowa 
działalność 

gospodarcza 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

Sąd Rejonowy 
w Tarnowskich 
Górach Wdział X 
Ksiąg Wieczystych  Nr 
KW GL1T/00088320/8 

  

2 
Krupski 

Młyn 
0,2205 ha 

działka 155/1 
Droga 

wewnętrzna 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

Sąd Rejonowy 
w Tarnowskich 
Górach Wdział X 
Ksiąg Wieczystych  Nr 
KW GL1T/00067768/7 

12 351 
 

(wartość 
łączna) 

12 640,4 
 

(wartość 
łączna) 

3 
Krupski 

Młyn 
0,0705 ha 

działka 172/1 
Droga  

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

Sąd Rejonowy 
w Tarnowskich 
Górach Wdział X 
Ksiąg Wieczystych  Nr 
KW GL1T/00093354/3 

  

 

Oprócz wymienionych powyżej Emitent posiada nieruchomości inwestycyjne.  

Tabela 8.1.1.2. - Nieruchomości inwestycyjne Emitenta, na 31 XII 2015 r.  



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

49 

 

Lp. Lokalizacja 
Pow. gruntu 
i oznaczenie 

Przeznaczenie Tytuł prawny Księga wieczysta 
Wartość netto 
na 31 XII 2015 

 [tys. zł] 

Wartość netto 

na 31 XII 2014 
 [tys. zł] 

1 
Tarnowskie 

Góry 
0,0696 ha 

działka 502/19 
Droga 

Współużytkowa-
nie wieczyste 

Sąd Rejonowy 
w Tarnowskich 
Górach Wdział X 
Ksiąg Wieczystych Nr 
KW GL1T/00051982/8 754,1 754,1 

2 
Tarnowskie 

Góry 
0,2018 ha 

działka 509/19 
Tereny 

przemysłowe 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

Sąd Rejonowy 
w Tarnowskich 
Górach Wdział X 
Ksiąg Wieczystych Nr 
KW GL1T/00073016/6 

(wartość 
łączna) 

(wartość 
łączna) 

     Razem: 754,1 751,1 

 

8.1.2. Urządzenia techniczne i maszyny 

Skład tej grupy środków trwałych Emitenta - w wartościach netto - jest następujący: 

Tabela 8.1.2. -  Urządzenia techniczne i maszyny Emitenta na 31 XII 2014 i 31 XII 2015 r.  [tys. zł]  

Grupa środków trwałych 31 XII 2015 31 XII 2014 

Linia do produkcji płyt komórkowych 3 885 4 165 

Linia do produkcji płyt komórkowych 3 929 3 794 

Linia do produkcji płyt komórkowych 3 137 3 362 

Linia do produkcji płyt pełnych 2 845 2 828 

Linia do produkcji płyt pełnych 2 687 2 722 

Linia do zatapiania płyt komórkowych layer pads 2 586 1 202 

Linia do produkcji regranulatu plama 2009 1 279 764 

Linia do produkcji płyt pełnych 678 722 

Automat sztancujący KLETT COBRA 674 436 

Stacja surowców na hali w-104a 362 405 

Wtryskarka it-7 1600/10800 338 364 

Ploter przemysłowy 340 310 

Pozostałe 279 3 702 

RAZEM 3 583 24 777 

 

8.1.3. Zabezpieczenia ustanowione na środkach trwałych Emitenta 

Tabela 8.1.3. - Obciążenia na nieruchomościach Emitenta na Dzień Prospektu  

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Przeznaczenie Tytuł prawny Księga wieczysta Zabezpieczenie 

Kwota 
zabezpieczenia [zł] 

Podmiot 

1 Działki nr 
154/1 

i 156/1 o 
łącznej pow. 
7,3720 ha 

Nieruchomość 
gruntowa zabudo-
wana budynkiem 
biurowym i halami 

produkcyjnymi 

Grunt - prawo 
wieczystego 
użytkowania. 
Budynki - 
własność 

GL1T/00088320/8 hipoteka umowna 
łączna (księgi 
współobciążone: 
GL1T/00067768/7 
i GL1T/00093354/3) 

20.000.000 zł mBank S.A. z siedzibą 
w Warszawie 

2 Działka nr 155/1 
o pow. 2 205 m2 

Nieruchomość 
gruntowa (droga 

wewnętrzna) 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 
gruntu 

GL1T/00067768/7 hipoteka umowna 
łączna (księgi 
współobciążone: 
GL1T/00088320/8 
i GL1T/00093354/3) 

20.000.000 zł mBank S.A. z siedzibą 
w Warszawie 

3 Działka nr 172/1 
o pow. 705 m2 

Nieruchomość 
gruntowa (droga, 

zieleń) 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 
gruntu 

GL1T/00093354/3 
 
 

hipoteka umowna 
łączna (księgi 
współobciążone: 
GL1T/00088320/8 i 
GL1T/00067768/7) 

20.000.000 zł mBank S.A. z siedzibą 
w Warszawie 
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Za wyjątkiem wskazanych w powyższej tabeli żadne inne nieruchomości Emitenta nie są obciążone prawami osób 

trzecich. 

Spośród pozostałych środków trwałych Emitenta przedmiotem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz osób trzecich 

są wyłącznie urządzenia produkcyjne, na których ustanowiono zastaw rejestrowy na kwotę 14.000.000 zł na rzecz 

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wpisany do rejestru zastawów w dniu 21 października 2015 roku w pozycji 

2468491. Przedmiotem zastawu są następujące urządzenia produkcyjne: 

- Maszyna prod. UNION 2006- TAV2600/nr5048   nr inwent. 503K001280 

- Linia do produkcji płyt ABS/PMMA nr Fabryczny BFG-1303-19 nr inwent. 503K001284 

- Linia produkcyjna OMIPA 2006010    nr inwent. 147/547/07/UE 

- Linia produkcyjna OMIPA     nr inwent. 257/547/08/UE 

- Linia do produkcji płyt pełnych PP    nr inwent. 503K001285 

- Linia do produkcji płyt komórkowych Shunde    nr inwent. 503K001286 

Za wyjątkiem wskazanych w powyżej żadne inne środki trwałe Emitenta nie są obciążone prawami osób trzecich. 

 

 

8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które 

mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych 

środków trwałych 

Emitent jako podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska - realizuje wszystkie ciążące na nim obowiązki związane z ochroną środowiska na podstawie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zgodnie z nimi Spółka posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

powstałych w związku z eksploatacją instalacji , które jednocześnie uwzględniają prowadzenie odzysku odpadów 

na terenie siedziby spółki. Pozwolenie zostało wydane przez Starostę Tarnogórskiego decyzją nr  GOŚR/G.7635-

94/10 z dnia 13 października 2010 roku (zmienione decyzją Starosty Tarnogórskiego nr  GOŚR/G.7635-127/10 z 

dnia 29 grudnia 2010 roku w związku ze zmianą firmy Emitenta z Plastics KM S.A. na Gekoplast S.A.). 

Określone w treści pozwolenia na wytwarzanie odpadów ilości odpadów, które dopuszcza się wytwarzanie przez 

Emitenta są wystarczające w relacji do skali prowadzonej produkcji, w związku z tym nie stanowią ograniczenia dla 

wykorzystania przez Spółkę urządzeń produkcyjnych ani innych środków trwałych.  
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9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta został sporządzony na podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2014 roku, które zostały sporządzone 

dla potrzeb niniejszego Prospektu Emisyjnego według polskich standardów rachunkowości i zostały poddane 

badaniu przez biegłego rewidenta oraz skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych za 4 kwartały 2015 roku 

wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego, sporządzone według polskich 

standardów rachunkowości, które nie zostały poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

Opis głównych ryzyk i zagrożeń związanych z Emitentem, prowadzoną przez niego działalnością oraz otoczeniem 

Emitenta zawarty jest w Rozdziale III Prospektu Emisyjnego. 

W analizie przedstawionej w niniejszym punkcie nie przedstawiono kluczowych wskaźniki efektywności (Key 

Performance Indicators, KPI) z uwagi na fakt, że w Spółce nie istnieje sformalizowany mechanizm ich stosowania. 

Emitent nie zaobserwował w analizowanym okresie wpływu działania czynników szczególnych, które miałyby wpływ 

na wyniki finansowe. Jedynym istotnym zdarzeniem jednorazowym w analizowanym okresie była transakcja 

sprzedaży w dniu 27 października 2015 r. nieruchomości w Tarnowskich Górach za cenę 2,0 mln zł. Wartość 

bilansowa nieruchomości w księgach Spółki wynosiła 3,0 mln zł, co wygenerowało stratę ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych w kwocie 1,0 mln zł. Transakcja szczegółowo jest opisana w pkt 20.8. Dokumentu 

Rejestracyjnego. 

W analizowanym okresie była dokonana jedna wypłaty z tytułu podziału zysków  - wypłata dywidendy za rok 2014, 

w łącznej kwocie 2.044.893,20 zł, to jest w wysokości 0,35 zł na każdą akcję. Wypłaty z tytułu wykupu akcji nie były 

w tym okresie dokonywane. 

 

9.1. Sytuacja finansowa 

Zamieszczone poniżej Tabele 9.1.1., 9.1.7. i  9.1.8. przedstawiają dane z rachunku zysków i strat oraz z bilansu 

Emitenta zawartych w historycznych informacjach finansowych oraz w sprawozdaniach śródrocznych za I - IV 

kwartał roku obrotowego 2015. 

Tabela 9.1.1.  Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat [tys. zł] 

   
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

I. Przychody netto ze sprzedaży ogółem 83 981 63 174 39 689 18 949 57 581 38 076 19 447 76 365 75 809 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 82 640 62 034 38 993 18 633 56 516 37 394 19 130 74 890 74 473 

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 341 1 140 696 316 1 064 682 317 1 475 1 336 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i mat. 65 567 49 472 31 229 14 242 45 938 30 281 15 505 60 488 59 621 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 64 627 48 664 30 744 14 025 45 116 29 794 15 241 59 398 58 658 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 940 808 485 217 822 487 264 1 091 962 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 18 414 13 702 8 460 4 707 11 643 7 795 3 942 15 876 16 188 

IV. Koszty sprzedaży 7 301 5 426 3 541 1 663 5 180 3 455 1 682 6 961 6 452 

V. Koszty ogólnego zarządu 4 791 3 685 2 499 1 354 3 427 2 357 1 198 4 601 5 282 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 322 4 592 2 420 1 690 3 036 1 983 1 062 4 314 4 453 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 507 1 386 733 395 1 264 1 141 282 1 856 1 511 

1. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 54 157 67 79 0 

2. Dotacje 255 181 117 42 172 109 48 253 220 

3. Inne przychody operacyjne 2 251 1 204 616 353 1 038 875 167 1 524 1 291 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 707 500 172 128 342 344 114 488 1 511 

1. Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 985 0 0 0 0 0 0 0 24 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 137 0 0 0 0 0 0 0 181 

3. Inne koszty operacyjne 585 500 172 128 342 344 114 488 1 306 

IX. Zysk z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 7 122 5 478 2 981 1 957 3 958 2 780 1 230 5 681 4 454 

X. Przychody finansowe 157 205 278 354 66 9 0 46 112 

1. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

2. Odsetki 9 0 0 0 46 1 0 46 112 

3. Zysk z rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Inne 148 204 278 354 19 8 0 0 0 

XI. Koszty finansowe 549 443 283 124 496 392 243 812 1 041 

1. Odsetki 549 443 283 124 496 392 201 681 1 035 

2. Strata z rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Inne 0 0 0 0 0 0 42 131 7 

XIV. Zysk brutto (IX+X-XI) 6 730 5 239 2 976 2 187 3 528 2 397 987 4 916 3 525 

XV. Podatek dochodowy 1 216 1 012 568 437 557 280 19 784 291 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XVII Zysk netto (XIV-XV-XVI) 5 514 4 228 2 408 1 750 2 971 2 117 968 4 132 3 233 
  

Celem należytego zilustrowania sytuacji finansowej Emitenta w obszarze uzyskiwanych przychodów i osiąganych 

wyników celowe jest wskazanie dodatkowych informacji, które nie są prezentowane w rachunku zysków i strat, 

a także odniesienie danych tam zawartych do części kapitału zakładowego przypadającego na jedną akcję. 

Podstawową wartością, o którą uzupełniany jest zestaw danych zawartych w rachunku zysków i strat jest wynik 

EBITDA, równy sumie wartości zysku operacyjnego za dany okres obrachunkowy i amortyzacji tego okresu. 

Wartość EBITDA Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i w 4 kwartałach roku 2015 

kształtowała się następująco: 

Tabela 9.1.2.  EBITDA  [tys. zł] 

 
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 7 122 5 478 2 981 1 957 3 958 2 780 1 230 5 681 4 454 

Amortyzacja 2 447 1 839 1 227 614 1 501 1 000 498 2 020 1 726 

EBITDA 9 569 7 317 4 208 2 571 5 459 3 780 1 728 7 701 6 180 
 

Mając do dyspozycji wartości przychodów, kosztów i wyników na wszystkich poziomach można prześledzić ich 

zmienność w analizowanym czasie, odnosząc wartości do danych porównywalnych. 

Tabela 9.1.3.  Zmiany w przychodach, kosztach i wynikach [tys. zł] 

 
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem 83 981 63 174 39 689 18 949 57 581 38 076 19 447 76 365 75 809 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 10,0% 9,7% 4,2% -2,6%    0,7%  

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 65 567 49 472 31 229 14 242 45 938 30 281 15 505 60 488 59 621 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 8,4% 7,7% 3,1% -8,1%    1,5%  

Zysk brutto ze sprzedaży 18 414 13 702 8 460 4 707 11 643 7 795 3 942 15 876 16 188 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 16,0% 17,7% 8,5% 19,4%    -1,9%  

Koszty sprzedaży 7 301 5 426 3 541 1 663 5 180 3 455 1 682 6 961 6 452 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 4,9% 4,8% 2,5% -1,1%    7,9%  

Koszty ogólnego zarządu 4 791 3 685 2 499 1 354 3 427 2 357 1 198 4 601 5 282 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 4,1% 7,5% 6,0% 13,0%    -12,9%  

Zysk na sprzedaży 6 322 4 592 2 420 1 690 3 036 1 983 1 062 4 314 4 453 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 46,6% 51,2% 22,0% 59,1%    -3,1%  

Pozostałe przychody operacyjne 2 507 1 386 733 395 1 264 1 141 282 1 856 1 511 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 35,1% 9,6% -35,8% 40,1%    22,8%  

Pozostałe koszty operacyjne 1 707 500 172 128 342 344 114 488 1 511 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 249,9% 46,1% -50,0% 12,3%    -67,7%  

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 7 122 5 478 2 981 1 957 3 958 2 780 1 230 5 681 4 454 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 25,4% 38,4% 7,2% 59,1%    27,5%  
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I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

EBITDA 9 569 7 317 4 208 2 571 5 459 3 780 1 728 7 701 6 180 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 24,3% 34,0% 11,3% 48,8%    24,6%  

Przychody finansowe 157 205 278 354 66 9 0 46 112 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 242,3% 212,7% 2.989% n.d.    -58,9%  

Koszty finansowe 549 443 283 124 496 392 243 812 1 041 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -32,3% -10,6% -27,8% -49,0%    -22,0%  

Zysk brutto 6 730 5 239 2 976 2 187 3 528 2 397 987 4 916 3 525 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 36,9% 48,5% 24,2% 121,6%    39,5%  

Zysk netto 5 514 4 228 2 408 1 750 2 971 2 117 968 4 132 3 233 

    - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 33,4% 42,3% 13,7% 80,8%       27,8%   
 

W analizowanym okresie przychody netto ze sprzedaży Emitenta rosły, przy czym wzrost przychodów za rok 2014 

w relacji do roku poprzedniego był symboliczny i wyniósł 0,7%. Wzrost ten wyraźnie zwiększył się w roku 2015, w 

którego I kwartale wprawdzie zanotowano niewielki spadek przychodów, ale już ich wartość za trzy kwartały jest 

większa o niespełna 10% w odniesieniu do 3 kwartałów roku 2014, a za 4 kwartały 2015 - dokładnie o 10,0% 

większa niż w całym roku 2014. 

Zysk brutto ze sprzedaży za rok 2014 nieznacznie, o niespełna 2%, spadł w stosunku do roku 2013. W kolejnych 

kwartałach 2015 roku zysk na sprzedaży rósł znacznie, osiągając 17,7% za trzy kwartały, a łącznie za cały rok - 

16,0%. Ma to związek z wartością kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, których dynamika była 

duża niższa niż wzrost przychodów. 

Kolejny wynik - zysk na sprzedaży, czyli zysk uwzględniający wszystkie koszty działalności podstawowej  - w roku 

2014 spadł w relacji do roku 2013 nieznacznie, bo o 3%, czyli podobnie jak i zysk ze sprzedaży. Sytuacja taka była 

spowodowana wzrostem kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wzrostem kosztów surowców. Z kolei w roku 

2015 zysk na sprzedaży rósł znacznie - wzrost ten wyniósł ponad 51% za 3 kwartały, a za cały rok 2015 - 46,6%. 

Spadek zysku ze sprzedaży w roku 2014 był wynikiem wzrostu kosztów sprzedaży i obniżenia kosztów ogólnego 

zarządu. Przyczyną tak znacznego wzrostu zysku na sprzedaży w 3 kwartałach roku 2015 jest spadek obu rodzajów 

kosztów - łącznie o ponad 0,5 mln zł. 

Pozostałe przychody operacyjne, czyli przychody niezwiązane z działalnością podstawową Emitenta w 

prezentowanym okresie rosną - od 1,5 mln zł w roku 2013, do blisko 1,9 mln zł w roku kolejnym i 2,5 mln zł w roku 

2015. Stałym elementem tych kosztów jest odpis ujemnej wartości firmy, powstałej w wyniku nabycia przez 

Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nitroerg S.A  oraz przejęcia kontroli nad Geko-Kart sp. z o.o., 

wynoszący 126 tys. zł kwartalnie oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Znaczący wzrost pozostałych przychodów 

operacyjnych obserwujemy w IV kwartale roku 2015, w którym przychód o wartości 652 tys. zł stanowiło rozwiązanie 

utworzonej wcześniej rezerwy na utratę wartości środków trwałych.  

Także po stronie pozostałych kosztów operacyjnych IV kwartał 2015 roku wyróżnia się na tle pozostałych okresów, 

co wynika z zarachowania w ciężar tych kosztów strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych oraz straty 

księgowej w kwocie 997 tys. zł na transakcji zbycia nieruchomości w Tarnowskich Górach. Znacząca wartość tej 

pozycji (1,5 mln zł) wystąpiła też w roku 2013, kiedy dokonano odpisu na nieściągalne należności w kwocie 670 

tys. zł oraz przecen i likwidacji składników majątku obrotowego na łączną kwotę 275 tys. zł. 

Zysk na działalności operacyjnej rośnie w sposób znaczący w całym analizowanym okresie - o 27,5% za rok 2014 

w relacji do 2013, o ponad 38% za 3 kwartały roku 2015 i o 25,4% za 4 kwartały roku 2015 - w odniesieniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Podobnie przedstawia się EBITDA, której wzrosty wynoszą: 24,6% w 

roku 2014 w relacji do roku 2013, 34,0% w okresie 3 kwartałów 2015 i 24,3% w całym roku 2015.. 

Przychody finansowe nie stanowią znaczącej pozycji w rachunku zysków i strat Emitenta. Większe wartości mają 

za to koszty finansowe, na które składają się prawie wyłącznie odsetki od kredytów i pożyczek. Wartość tej pozycji 

maleje mimo niewielkiego wzrostu poziomu zobowiązań odsetkowych ze względu na spadek stóp procentowych i 

uzyskiwaniem przez Emitenta coraz lepszych warunków w zawieranych umowach kredytowych. 

Zysk brutto i zysk netto za kolejne okresy kształtuje się podobnie do zysku operacyjnego, że względu na niewielką 

wartość przychodów i kosztów finansowych. Zysk brutto za rok 2014 był o prawie 40% wyższy niż w roku 

poprzedzającym, a jego wzrost w 3 kwartałach roku 2015 w porównaniu do 2014 wyniósł ponad 48%. Zysk netto 

roku obrotowego 2014 w kwocie 4,132 mln zł był o 0,899 mln, czyli o niespełna 28% większy niż zysk netto za rok 

poprzedni. W ciągu 3 kwartałów roku 2015 Spółka wypracowała 4,228 mln zł zysku netto, czyli więcej o ponad 42% 

niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Za cały rok 2015 wzrost zysku brutto wyniósł 36,9%, a zysku netto 
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33,4%. Różnicę pomiędzy zyskiem brutto i zyskiem netto stanowi należny podatek dochodowy. W roku 2015 kwota 

odprowadzonego przez Emitenta podatku dochodowego była bliska wartości 19% zysku brutto, czyli zgodna z 

obowiązującą Spółkę stawką podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w roku 2014 było to 15,9%, a w 

roku 2014 8,2% zysku brutto. Wynika to z rozliczenia straty podatkowej za lata poprzednie.  

Dla spółki notowanej na rynku zorganizowanym istotne jest przedstawienie wartości zysku netto odniesionego do 

jednej akcji (czyli przypadającego na tą część kapitału zakładowego jaki reprezentuje każda akcja). W tym zakresie 

funkcjonują obecnie dwie różne metodologie działania: 

- na podstawie MSR 33, który (w par. 10) wskazuje, iż podstawowy zysk przypadający na jedną akcję (EPS) 

oblicza się poprzez podzielenie zysku, która przypada na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczby 

akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu, 

- zgodnie z praktyką rynkową, przyjętą przy obliczaniu wskaźników rynkowych przez GPW, polegającą na 

odnoszeniu zysku netto łącznie za ostatnie 4 kwartały do liczby akcji na chwilę obliczania EPS1 

Zysk netto na jedną akcję obliczony zgodnie z MSR 33 przedstawia poniższa tabela  

Tabela 9.1.4.  Zysk netto na jedną akcję (EPS) wg MSR 33 

 
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

Zysk netto 5 514 4 228 2 408 1 750 2 971 2 117 968 4 132 3 233 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych [ tys.] 5 662 5 602 5 479 5 530 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

Zysk netto na jedną akcję zwykłą  [ zł ] 0,97 0,75 0,44 0,32 0,52 0,37 0,17 0,73 0,57 
 

Zaletą tego sposobu obliczania wartości zysku na akcję jest precyzyjne wskazanie liczby akcji (średnia ważona w 

okresie). Wadą - niemożliwość porównania zysku w okresach o różnej długości. Wartości roczne można porównać 

tylko z rocznymi, kwartalne z kwartalnymi etc. Miałby on więc większy sens przy przedstawianiu wartości zysku dla 

poszczególnych kwartałów, a nie - narastająco (łącznie za wszystkie kolejne kwartały danego roku), jak przyjęto w 

niniejszym rozdziale.    

Tabela 9.1.5.  Zysk netto na jedną akcję (EPS) wg zasad stosowanych przez GPW 

 za 4 kwartały kończące się: 

 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

Zysk netto 5 514 5 389 4 423 4 914 b.d. b.d. b.d. 4 132 3 233 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych [ tys.] 5 843 5 843 5 843 5 305 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

Zysk na jedną akcję zwykłą  [ zł ] 0,94 0,92 0,76 0,93 b.d. b.d. b.d. 0,73 0,57 

   b.d.  - brak danych 
 

Wartości EPS wyliczone zgodnie z tą metodą są zawsze porównywalne przez to, że dotyczą okresów o takiej samej 

długości, równej rokowi obrotowemu, a więc porównywalne z obliczonymi na podstawie raportu rocznego. 

Na przestrzeni całego analizowanego okresu należy zauważyć znaczny wzrost wartości zysku na akcje - od 0,57 zł 

za rok 2013 do 0,94 zł za ostatnie 4 kwartały, czyli za czas od 1 I  do 31 XII 2015 r. Wzrost ten wynosi 65%.  

 Tabela 9.1.6.  Wskaźniki rentowności Emitenta 

 
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

Rentowność brutto ze sprzedaży 21,9% 21,7% 21,3% 24,8% 20,2% 20,5% 20,3% 20,8% 21,4% 

Rentowność na sprzedaży 7,5% 7,3% 6,1% 8,9% 5,3% 5,2% 5,5% 5,6% 5,9% 

Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 8,5% 8,7% 7,5% 10,3% 6,9% 7,3% 6,3% 7,4% 5,9% 

Rentowność EBITDA 11,4% 11,6% 10,6% 13,6% 9,5% 9,9% 8,9% 10,1% 8,2% 

Rentowność brutto 8,0% 8,3% 7,5% 11,5% 6,1% 6,3% 5,1% 6,4% 4,6% 

Rentowność netto 6,6% 6,7% 6,1% 9,2% 5,2% 5,6% 5,0% 5,4% 4,3% 

                                                           

 

1  Ściślej: GPW podaje wskaźnik ceny do zysku (P/E) jako iloraz kapitalizacji giełdowej spółki i sumy jej zysków netto za ostatnie 

4 kwartały, co - w przeliczeniu na jedną akcję - równe jest ilorazowi kursu akcji i zyskowi na akcję za ostatnie 4 kwartały.  
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I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

Rentowność aktywów ogółem ROA 8,4% 8,5% 7,6% 11,7% 6,7% 7,6% 7,2% 7,3% b.d. 

Rentowność kapitału własnego ROE 23,7% 24,4% 21,7% 34,0% 21,2% 24,4% 23,8% 23,0% b.d. 

b.d. -  brak danych - wartość aktywów ogółem i kapitału własnego na koniec roku 2012 nie wchodzi w skład historycznych informacji 

finansowych przedstawionych w Prospekcie 

Objaśnienia: 

• wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży - stosunek zysku brutto ze sprzedaży za dany okres do przychodów ze sprzedaży 

ogółem, 

• wskaźnik rentowności na sprzedaży - stosunek zysku na sprzedaży za dany okres do przychodów ze sprzedaży ogółem 

• wskaźnik rentowności operacyjnej (EBIT) - stosunek zysku z działalności operacyjnej za dany okres do przychodów ze 

sprzedaży ogółem, 

• wskaźnik rentowności EBIDTA - stosunek zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji za dany okres do przychodów ze 

sprzedaży ogółem, 

•   wskaźnik rentowności brutto - stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów ze sprzedaży ogółem, 

• wskaźnik rentowności netto - stosunek zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży ogółem, 

• wskaźnik rentowności aktywów ROA - stosunek zysku netto za dany okres (dla okresów śródrocznych - zannualizowanego) 

do średniej wartości aktywów w okresie (średnia stanu z początku oraz końca okresu), 

• wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE - stosunek zysku netto za dany okres (dla okresów śródrocznych - 

zannualizowanego) do średniej wartości kapitału własnego w okresie (średnia stanu z początku oraz końca okresu).   

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i później - w okresach śródrocznych roku 2015 - 

rentowność brutto ze sprzedaży utrzymuje się na podobnym poziomie - pozostając w przedziale 20-22%. Wyjątkiem 

jest I kwartał 2015 roku, w którym wszystkie wskaźniki rentowności wykazują wartości najwyższe, ze względu na 

osiągnięty w tym okresie bardzo wysoki (w relacji do innych kwartałów roku 2014 i 2015) zysk netto. Ten przykład 

wskazuje, że nie powinno się szczegółowo analizować wskaźników dla okresów krótkich chcąc przedstawić okres 

3-letni. Rentowność brutto ze sprzedaży, która w roku 2013 osiągnęła wartość 21,4% w kolejnym roku spadła o 

0,6%, po czym na koniec roku 2015 roku doszła do poziomu 21,9%. W odniesieniu do wartości tego wskaźnika za 

okres porównywalny, czyli rok 2014 jest to wzrost o 1,1%.. 

Rentowność na sprzedaży, czyli wskaźnik uwzględniający wszystkie ponoszone przez Spółkę koszty związane z 

działalnością podstawową wykazuje podobna tendencję - w 2014 ma wartość 5,6%, czyli o 0,3% niższą niż w roku 

poprzednim, a za rok 2015 wynosi już 7,5% (przy czym wartość porównywalna - za rok 2014 - jest równa 5,6%. 

Wskaźnik rentowności na działalności operacyjnej prezentuje relację wyniku operacyjnego do przychodów ze 

sprzedaży. Ten wskaźnik w analizowanym okresie cały czas rośnie. W przeciwieństwie do wskaźników opisanych 

powyżej nie notuje on spadku w roku obrotowym 2014, bowiem wynik operacyjny tego roku jest - w przeciwieństwie 

do wyniku na sprzedaży - wyższy o ponad 1,2 mln od zysku operacyjnego za rok 2013 dzięki zmniejszeniu 

pozostałych kosztów operacyjnych o ponad 1 mln zł i wzrostowi pozostałych przychodów operacyjnych. wartości 

wskaźnika rentowności EBIT za lata obrotowe 2015 i 2014 jest także korzystna - nastąpił wzrost o 1,1% - do 

wartości 8,5%. Dynamika tego wzrostu jest jednak podobna jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, bowiem w 

tym okresie nie zaznaczył się pozytywny wpływ zmian pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. 

Kolejny wskaźnik - rentowności EBITDA - wykazuje wartości wyższe od wskaźnika rentowności EBIT, ze względu 

na fakt, że EBITDA jest sumą zysku operacyjnego i amortyzacji, której wartość w analizowanym okresie stanowi 

34-39%  EBIT. Wartość wskaźnika rośnie od 8,2% do 10,1% w okresie 2013 - 2014, a w roku 2015 wynosi on już 

11,4%, czyli o ponad 1,3% więcej niż w roku poprzednim. 

Wskaźnik rentowności brutto, równy w roku 2013 4,6%, w roku następnym rośnie do 6,4%, czyli o ponad 30%. 

Podobna jest dynamika wzrostu wartości tego wskaźnika za okres roku 2015 w odniesieniu do roku 2014 - wzrost 

z 6,4% do 8,0%.  

Wskaźnik rentowności netto, będący relacją zysku netto do przychodów ogółem, czyli uwzgledniający wszystkie 

koszty funkcjonowania Emitenta także wykazuje wzrost w całym analizowanym okresie, przy czym dynamika tego 

wzrostu w okresie 2014/2013 (odpowiednio: 5,4% i 4,3%) wynosiła 27%, a w następnym okresie rocznym (w relacji 

do roku 2014) spadła do 21% w efekcie zwiększenia wartości wskaźnika  z 5,4% do 6,6%. 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) za cały rok 2014 wynosił 7,3%. Obliczenie ROA za rok 2013 nie jest możliwe 

ze względu  na zakres danych jakimi dysponujemy - nie możemy wyliczyć średniej wartości aktywów za rok 2013 

ze względu na brak w Prospekcie informacji o wartości aktywów na koniec roku obrotowego 2012 (historyczne 

informacje finansowe przedstawione w pkt 20. Dokumentu Rejestracyjnego obejmują wyłącznie dane bilansowe na 
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koniec roku 2013 i 2014).  Za rok 2015 wskaźnik ROA wynosi 8,4%, czyli znacznie więcej niż za rok 2014, kiedy 

był równy 7,3%. Spośród okresów śródrocznych 2015 roku wyróżnia się - tak jak i w przypadku innych wskaźników 

rentowności - I kwartał, kiedy ROA była równa 11,3%. Wynika to z wysokiej (w porównaniu z kolejnymi kwartałami) 

wartości zysku netto w tym okresie. 

Rentowność kapitału własnego, którą przedstawia wartość ROE w roku 2014 wynosiła 23,0%. Wartość za 2013 

jest niedostępna z powodu wskazanego przy opisie poprzedniego wskaźnika. Za rok 2015 wskaźnik ROE osiągnął 

23,7%, czyli nieznacznie (o 3,4%) wzrósł w porównaniu do jego wartości za rok 2014, wynoszącej 23,0%. 

Tabela 9.1.7.  Wybrane pozycje aktywów bilansu  

L.p.  
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

I. Aktywa trwałe 47 109 48 291 47 711 46 103 44 301 42 979 42 052 45 792 42 208 

1. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 46 172 47 424 46 806 45 179 43 443 42 107 41 111 44 857 41 262 

2.1. środki trwałe 42 265 39 088 39 700 40 305 32 195 31 394 31 948 40 942 33 075 

2.2. środki trwałe w budowie 3 489 8 336 7 105 4 874 10 821 10 356 8 655 2 782 5 962 

2.3. zaliczki na środki trwałe w budowie 418 0 0 0 428 357 508 1 133 2 225 

3. Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 937 867 905 924 858 872 942 935 947 

5.1. Aktywa z tytułu odrocz. podatku dochodowego 937 867 905 924 858 872 942 935 947 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Aktywa obrotowe 18 898 17 024 17 754 15 799 15 091 14 596 13 007 13 742 11 094 

1. Zapasy 7 713 6 030 5 715 4 545 4 298 4 203 4 109 4 390 4 774 

1.1. materiały 3 122 1 696 1 976 1 674 1 606 2 211 2 211 2 167 2 186 

1.2. półprodukty i produkty w toku 2 703 1 955 1 985 1 434 812 428 428 1 035 1 016 

1.3. produkty gotowe 1 803 2 187 1 627 1 305 1 491 1 067 1 067 1 061 1 157 

1.4 towary 80 97 127 131 327 397 397 122 409 

1.5. zaliczki na dostawy 4 95 0 0 63 7 7 5 6 

2. Należności krótkoterminowe 9 823 10 265 11 829 11 009 10 555 10 222 8 343 9 095 5 559 

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Od pozostałych jednostek 9 823 10 265 11 829 11 009 10 555 10 222 8 343 9 095 5 559 

3. Inwestycje krótkoterminowe 845 205 164 178 201 118 482 232 728 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 845 205 164 178 201 118 482 0 0 

3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 517 525 46 66 36 52 73 24 33 

 AKTYWA RAZEM 66 007 65 315 65 464 61 901 59 392 57 575 55 059 59 534 53 303 
 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i później - w I i II kwartale roku 2015 - wartość aktywów 

ogółem Emitenta nieprzerwanie rosła. Na koniec roku 2013 była równa 53,3 mln zł, po roku 59,5 mln zł, czyli o 

11,7% więcej, a po kolejnym półroczu niespełna 65,5 mln zł, co oznacza wzrost o 10% od początku roku i o 22,8% 

od końca roku 2013. W III kwartale roku 2015 aktywa ogółem spadły o 149 tys. zł. Był to między innymi efekt 

obniżenia aktywów obrotowych w związku z dokonaniem wypłaty dywidendy za rok 2014 w łącznej kwocie 

2,0 mln zł. Na koniec roku 2015 zanotowano kolejny wzrost wartości aktywów ogółem - do najwyższej 

w analizowanym okresie wartości 66,0 mln zł. 

Wzrost wartości aktywów trwałych Emitenta w analizowanym okresie odbywał się w sposób ciągły do końca III 

kwartału 2015 roku (z jednym wyjątkiem - spadku w ciągu I kwartału 2014 o 156 tys. zł), po czym nastąpił spadek 

w IV kwartale na skutek zajścia zdarzenia jednorazowego - zbycia nieruchomości w Tarnowskich Górach o wartości 

bilansowej 3,0 mln zł. Na koniec 2013 roku aktywa trwałe wynosiły 42,2 mln zł, na koniec roku 2014 45,8 mln zł, 

czyli o 8,5% więcej, a na koniec roku 2015 47,1 mln zł. Wzrost wartości aktywów trwałych wyniósł więc 2,9% w 

roku 2015 i 11,6% - w całym prezentowanym okresie. Prawie wszystkie aktywa trwałe Emitenta mieszczą się w 

grupie „środki trwałe” - udział jedynej pozostałej grupy, długoterminowych rozliczeń międzyokresowych nie 

przekracza 2,2%, a jej wartość jest praktycznie niezmienna - na każdy wskazany dzień bilansowy wynosi około 900 

tys. zł.  

Zmienność wartości aktywów obrotowych Spółki jest nieco inna niż aktywów trwałych. W całym roku 2014 oraz I 

i II kwartale roku 2015 wartość tej grupy aktywów rośnie z 11,1 mln zł do 17,8 mln zł, czyli aż o 60,0%, w tym w 
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roku 2013 - do 13,7 mln zł (o 23,9%) a w 2 kwartałach roku 2015 (z 13,7 mln zł do 17,8 mln zł) - o 29,2%. Tutaj 

także da się zauważyć krótkotrwały spadek wartości - w IV kwartale 2014 roku o 1,3 mln zł. W III kwartale 2015 

roku następuje niewielkie obniżenie poziomu aktywów obrotowych - do kwoty 17,0 mln zł. Jest to przede wszystkim 

wynikiem wypływu środków obrotowych w kwocie 2,0 mln zł tytułem wypłaty dywidendy za rok 2014. Po IV kwartale 

następuje ponowny wzrost wartości aktywów obrotowych - do kwoty 18,9 mln zł, przy czym rosną znacząco zapasy 

(za wyjątkiem materiałów i towarów), a nieznacznie obniża się poziom należności. Główne pozycje aktywów 

obrotowych Emitenta to zapasy, których wartość waha się od 4,1 mln zł do 7,7 mln zł oraz należności 

krótkoterminowe o wartości 5,6 mln zł na koniec roku 2013, 8,3 -10,6 mln zł w roku 2014 i 10,2 - 11,0 mln zł na 

koniec trzech pierwszych kwartałów roku 2015 (na koniec roku 2015 nastąpił spadek do kwoty 9,8 mln zł). Wzrost 

wartości zapasów i należności wynika ze wzrostu przychodów Spółki, a ich zmienność - z realizacji zamówień, 

dostaw i płatności za produkty Emitenta. W grupie aktywów obrotowych największa zmiana dotyczy wzrostu 

należności w roku 2014. Na koniec roku 2013 wynosiły one 5,6 mln zł, a w rok później - już 9,1 mln zł, przy czym 

na koniec III kw. roku 2014 były równe nawet 10,6 mln. zł. Wynikało to ze zmiany modelu finansowania 

zewnętrznego tj. rezygnacji z finansowania faktoringiem. 

Wartość krótkoterminowych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie nieprzerwanie rośnie - od 6,4 mln zł na 

koniec roku 2013, przez 7,7 mln zł w roku następnym, do kwoty 10,6 mln zł na koniec roku 2015. Wynika to z wciąż 

rosnącego zapotrzebowania Emitenta na środki płynne, które jest wynikiem zarówno zwiększonego poziomu 

sprzedaży oraz  zmiany modelu finansowania tj. rezygnacji z usług firm faktoringowych na rzecz finansowania 

kredytem bankowym.  

Tabela 9.1.8.  Wybrane pozycje pasywów bilansu  

L.p.  
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

I. Kapitał własny 23 700 22 736 22 943 21 748 18 899 18 096 16 967 19 998 15 999 

1. Kapitał zakładowy 5 843 5 843 5 843 5 305 5 660 5 660 5 660 5 660 5 660 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 -1 033 -1 033 -1 033 -1 033 -1 033 

4. Kapitał zapasowy 12 647 12 647 12 647 10 693 12 496 12 496 12 496 10 693 12 496 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 18 0 0 0 0 0 679 0 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -304 0 2 045 3 999 -1 195 -1 144 -1 124 -133 -4 357 

8. Zysk (strata) netto 5 514 4 228 2 408 1 750 2 971 2 117 968 4 132 3 233 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 307 42 579 42 521 40 154 40 493 39 479 38 093 39 536 37 304 

1. Rezerwy na zobowiązania 3 697 3 108 3 015 3 269 3 103 3 077 3 671 3 442 3 789 

1.1. Rezerwa z tytułu odrocz. podatku dochodowego 2 887 2 769 2 676 2 694 2 629 2 602 2 591 2 837 2 710 

1.2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne 650 196 196 296 328 328 428 296 428 

1.3. Pozostałe rezerwy 160 142 142 278 147 147 651 309 651 

2. Zobowiązania długoterminowe 5 999 6 315 4 347 5 183 6 312 6 969 6 942 5 642 6 540 

2.2. Wobec pozostałych jednostek 5 999 6 315 4 347 5 183 6 312 6 969 6 942 5 642 6 540 

a) kredyty i pożyczki  5 999 6 258 4 233 4 885 5 905 6 433 6 433 5 344 6 139 

c) inne zobowiązania finansowe  0 57 115 298 407 509 509 298 402 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 554 25 806 27 580 24 118 23 245 21 552 19 430 22 773 18 771 

3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 490 25 735 27 502 24 026 23 181 21 470 19 342 22 732 18 733 

a) kredyty i pożyczki  10 642 8 025 7 660 7 702 5 829 4 167 4 167 7 678 6 394 

c) inne zobowiązania finansowe  255 278 291 176 350 0 349 260 327 

d) z tytułu dostaw i usług 12 571 15 627 16 144 12 758 13 990 350 11 030 13 263 9 546 

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f) zobowiązania wekslowe  0 0 0 0 2 368 0 0 0 0 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp.  i innych świadczeń 1 503 1 310 2 901 2 827 446 2 274 2 274 983 1 012 

h) z tytułu wynagrodzeń  498 461 472 456 200 437 437 441 441 

i) inne 20 33 35 107 64 1 085 1 085 108 1 014 

3.3. Fundusze specjalne 55 71 78 92 64 82 88 40 38 

4. Rozliczenia międzyokresowe 7 067 7 351 7 579 7 584 7 833 7 881 8 050 7 680 8 204 

4.1. Ujemna wartość firmy 5 320 5 446 5 572 5 698 5 950 6 075 6 201 5 824 6 327 

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 747 1 905 2 007 1 886 1 883 1 806 1 848 1 856 1 876 

 PASYWA RAZEM 66 007 65 315 65 464 61 901 59 392 57 575 55 059 59 534 53 303 
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Zmiany pasywów ogółem w poszczególnych okresach są oczywiście takie same jak zmiany aktywów ogółem - 

omówione powyżej.  

Wartość kapitału własnego Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i później - w I i II 

kwartale roku 2015 - nieprzerwanie rosła. Na koniec roku 2013 kapitał własny był równy 16,0 mln zł, na koniec roku 

2014 20,0 mln zł, czyli o 25,0% więcej, a po kolejnym półroczu 22,9 mln zł, co oznacza wzrost o 26,8% od początku 

roku i o 43,4% od końca roku 2013. W III kwartale roku 2015 kapitał własny obniżył się o 207 tys. zł, co było 

wynikiem wypłaty w III kwartale 2015 roku dywidendy za rok 2014 w łącznej kwocie 2.045 tys. zł, widocznej jeszcze 

w bilansie na 30 VI 2015 w pozycji „zysk z lat ubiegłych”. Na koniec roku 2015 kapitał własny wzrósł o niespełna 1 

mln zł w stosunku do wartości na koniec III kwartału. Kapitał zakładowy Emitenta w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi nie ulegał zmianom. W I kwartale roku 2015 miała miejsce rejestracja umorzenia 354.715 

akcji własnych, które wykazane są po raz ostatni w bilansie na koniec roku 2014, w kwocie 1,033 mln zł. Z kolei 

w II kwartale roku 2015 zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 537.267 Akcji 

Serii E. Akcje te, wydane w ramach funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego zostały objęte po wartości 

nominalnej, w związku z czym pozycja „kapitał zakładowy” wzrosła o 537,3 tys. zł, a inne pozycje bilansowe nie 

uległy zmianie. 

Kapitał zapasowy Emitenta na koniec roku 2013 wynosił 12.495,9 mln zł. W roku 2014 został on powiększony o cały 

zysk netto roku 2013 w kwocie 3.233,2 tys. zł, a pomniejszony o kwoty: 4.357,2 tys. zł - przeznaczoną na  pokrycie 

straty z lat ubiegłych oraz 678,6 tys. zł - na utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji własnych. W 

efekcie tych zmian na koniec roku 2014 kapitał zapasowy Emitenta wynosił 10.693,2 tys. zł. W roku 2015 jedyna 

zmiana kapitału zapasowego wynikła z podjęcia przez ZWZ Emitenta uchwały w sprawie podziału zysku za rok 

obrotowy 2014, w efekcie czego kapitał zapasowy zwiększył się o kwotę 1.954,2 zł - do kwoty 12.647,4 tys. zł.   

Ogólna wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta w całym analizowanym okresie rośnie - od 

37,3 mln zł na koniec roku 2013, przez 39,5 mln zł na koniec 2014 (wzrost o 6,0%) do kwoty 42,6 mln zł na koniec 

III kwartału 2015 roku, po czym nieznacznie obniża się do 42,3 mln zł na koniec roku 2015. Kwota ta jest większa 

o 7,0% od stanu na koniec 2014 i o 13,4% od zobowiązań z rezerwami na koniec roku 2013. Poszczególne pozycje 

zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta w prezentowanym okresie - za wyjątkiem zobowiązań 

krótkoterminowych - charakteryzują się niewielkimi zmianami w czasie. Rezerwy na zobowiązania, których 

głównym składnikiem jest rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oscylują w przedziale 3,1 - 3,9 mln 

zł. Zobowiązania długoterminowe, których podstawowym składnikiem są kredyty i pożyczki, w zasadzie mieszczą 

się w przedziale 6,0 - 7,0 mln zł z wyjątkiem końca roku 2014 (5,6 mln zł) oraz końca I i II kwartału 2015 roku, kiedy 

spadek tych zobowiązań (do 5,2 i 4,3 mln zł) wiązał się z odpowiednim zwiększeniem zobowiązań 

krótkoterminowych. Na koniec III kwartału 2015 wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła 6,3 mln zł, a na 

koniec roku 2015 - 6,0 mln zł.  

Na rozliczenia międzyokresowe bierne składają się 2 pozycje - ujemna wartość firmy, i pozostałe rozliczenia 

międzyokresowe - w kwocie oscylującej w przedziale 1,8 - 2,0 mln zł. Ujemna wartość firmy jest pozycją pasywów 

Emitenta, która jest następstwem dwóch zdarzeń: nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nitroerg S.A. 

i przejęcia Geko-Kart sp. z o.o. W obu przypadkach wartość bilansowa przejętych aktywów przewyższała koszt ich 

nabycia, a różnica tych wielkości została odniesiona na ujemną  wartość firmy. Ujemna wartość firmy, wynosząca 

na koniec roku 2015 5,32 mln zł podlega umorzeniu w kwocie 503,6 tys. zł rocznie. 

Jedyną pozycją zobowiązań z rezerwami, która wykazuje znaczniejsze zmiany w analizowanym okresie są 

zobowiązania krótkoterminowe, które na koniec roku 2013 wynoszą 18,8 mln zł, następnie przez 3 kwartały rosną, 

osiągając 23,2 mln zł, po czym - na koniec roku 2014 ulegają obniżeniu do 22,7 mln zł, czyli o 21,3% więcej niż rok 

wcześniej. Przez trzy pierwsze kwartały roku 2015 następuje ponowny wzrost zobowiązań krótkoterminowych - do 

kwoty 25,8 mln zł, po czym ich wartość nieznacznie się obniża, osiągając na koniec roku 25,6 mln zł. 

Tabela 9.1.9.  Wskaźniki płynności Emitenta 

 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

Wskaźnik płynności bieżącej 0,74 0,66 0,64 0,66 0,65 0,68 0,67 0,60 0,59 

Wskaźnik płynności szybki 0,44 0,43 0,44 0,47 0,46 0,48 0,46 0,41 0,34 
 

Objaśnienia: 

• wskaźnik płynności bieżącej - stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, 

• wskaźnik płynności szybki - stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych. 

Wartości wskaźnika płynności bieżącej Spółki utrzymują się w całym analizowanym okresie w przedziale od 0,59 

do 0,74, z wyraźnym wzrostem w IV kwartale 2015 roku. Zakres wahań wskaźnika płynności szybkiego jest szerszy 
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- od 0,34 do 0,47, co wynika z większej zmienności wartości płynniejszej części aktywów obrotowych (czyli aktywów 

obrotowych pomniejszonych o zapasy) od wartości aktywów obrotowych ogółem. Tendencja zmian obu 

wskaźników jest wzrostowa, a ich wahania w poszczególnych kwartałach 2015 roku - bardzo nieznaczne.  

Powszechnie przyjmuje się, że wartość wskaźnika płynności bieżącej powinna wynosić od 1,2 do 2,0, a szybkiego 

wskaźnika płynności - od 1,0 do 1,2. Wskaźniki płynności Emitenta są dość odległe od tych wartości, co może 

oznaczać, że aktywa obrotowe są za niskie lub zobowiązania krótkoterminowe - zbyt wysokie w stosunku do 

obowiązującego wzorca. Niski poziom wskaźników płynności nie stanowi ryzyka niewypłacalności Emitenta. 

Wskaźniki służące ocenie płynności finansowej podmiotów gospodarczych mają charakter teoretyczny i negatywny 

ich poziom nie świadczy wprost o niemożności przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się ze swoich 

zobowiązań. Na rozbieżność w zakresie „papierowej” płynności Emitenta od jego faktycznej zdolności do spłaty 

swoich zobowiązań wpływają przede wszystkim dwa elementy: 

a. Emitent korzysta z limitów kredytowych, których stopień wykorzystania nie jest wprost ujęty w pozycjach 

bilansowych służących do wyliczania wskaźników płynności. Występujący okresowo w działalności Emitenta 

niewykorzystany limit kredytowy może być w każdej chwili użyty do regulowania bieżących zobowiązań. 

b. Emitent w razie potrzeby korzysta z możliwości wcześniejszego wykupu należności od swego największego 

klienta, co w przypadku wystąpienia „spiętrzenia” płatności zobowiązań handlowych jest prostym i skutecznym 

narzędziem zapewniającym pozyskanie środków niezbędnych do tego celu. 

W kontekście przytoczonych powyżej argumentów, również skrócenie z 75 do 60 dni terminu płatności za surowce 

od największego dostawcy, które nastąpiło w IV kwartale roku 2015, nie wpływa na zachwianie płynności finansowej 

Emitenta. Ponadto w listopadzie 2015 roku Emitent otworzył dodatkowe dwie linie kredytowe na łączną kwotę 1,2 

mln euro (opisane w pkt 22 Dokumentu Rejestracyjnego) z przeznaczeniem na zakup surowca oraz skorzystanie 

ze skont przyznawanych przez dostawców za skrócenie terminów płatności lub przedpłaty. 

Tabela 9.1.10.  Wskaźniki zadłużenia Emitenta 

 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

Stopa zadłużenia 0,64 0,65 0,65 0,65 0,68 0,69 0,69 0,66 0,70 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,79 1,87 1,85 1,85 2,14 2,18 2,25 1,98 2,33 
 

Objaśnienia: 

• stopa zadłużenia - stosunek zobowiązań ogółem do pasywów ogółem, 

• wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych. 

Stopa zadłużenia określa jaką część pasywów stanowią zobowiązania. W Spółce jej wartość waha się w wąskim 

zakresie 0,64 - 0,70, czyli na granicy przedziału wartości optymalnych, ograniczonych wartościami 0,5 i 0,67, ale z 

tendencją do p[oprawy w ostatnich kwartałach roku 2015. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskazuje z kolei 

ile razy wartość zobowiązań ogółem przekracza wartość kapitałów własnych. Przedział wartości pożądanych w 

przypadku tego wskaźnika określa się zazwyczaj na od 1,0 do 2,0. Dla Spółki wskaźnik waha się od 2,33 na koniec 

roku 2013 do 1,79-1,87 w roku 2015, przy czym wartość najniższa występuje na koniec roku 2015. 

Tabela 9.1.11.  Wskaźniki sprawności („obrotowości”) Emitenta 

 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

Liczba dni w okresie kończącym się w dniu bilansowym 92 92 91 90 92 91 90 365 365 

Wskaźnik cyklu zapasów 39 30 27 28 25 26 26 28 b.d. 

Wskaźnik cyklu należności 44 43 50 48 49 45 32 35 b.d. 

Wskaźnik cyklu zobowiązań  62 62 63 64 34 28 56 55 b.d. 

Wskaźnik konwersji gotówki 21 11 14 12 40 43 2 8 b.d. 

   b.d.  - brak danych bilansowych na koniec roku 2012 
 

Objaśnienia: 

• wskaźnik cyklu zapasów (w dniach) - stosunek iloczynu średniego stanu zapasów w okresie i liczby dni w okresie do kosztów 

sprzedanych produktów za ten okres, 

• wskaźnik cyklu należności (w dniach) - stosunek iloczynu średniego stanu należności w okresie i liczby dni w okresie do 

przychodów ze sprzedaży za ten okres, 

• wskaźnik cyklu zobowiązań (w dniach) - stosunek iloczynu średniego stanu zobowiązań handlowych w okresie i liczby dni w 

okresie do przychodów ze sprzedaży za ten okres, 
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• wskaźnik konwersji gotówki (w dniach) - suma wskaźników cyklu zapasów i cyklu należności pomniejszona o wskaźnik cyklu 

zobowiązań. 

Wskaźnik cyklu zapasów informuje, przez ile średnio spółka magazynuje swoje produkty. Jego wartość w 

przypadku Emitenta  waha się od 25 do 39 dni, z wyraźną tendencją wzrostową. Takie wartości wskaźnika oznacza 

stosunkowo szybką rotację zapasów. 

Wskaźnik cyklu należności pokazuje, ile dni średnio przedsiębiorstwo musi oczekiwać na zapłatę od odbiorców. 

Jego wartości - od 32 do 50 dni - świadczą o korzystnym średnim okresie spłat należności.  

Wskaźnik cyklu zobowiązań informuje o średnim okresie regulowania przez spółkę swoich zobowiązań 

handlowych. Ten wskaźnik wzrósł z 55 dni na koniec roku 2014 do 62 na koniec roku 2015, przy czym wartości 

śródroczne po poszczególnych kwartałach 2015 roku praktycznie nie różniły się od wartości na koniec roku. Inaczej 

było w roku 2014, kiedy - wskutek niskiego poziomu zobowiązań handlowych na koniec II i III kwartału wskaźnik 

ten obniżył wartość do 28 i 34 dni. Wartości wskaźnika cyklu zobowiązań wskazują, że Emitent w szerokim zakresie 

korzysta z długich terminów spłaty swych zobowiązań wobec dostawców. 

Wskaźnik konwersji gotówki pokazuje, ile średnio czasu potrzeba, aby środki wydane na sfinansowanie produkcji  

wróciły do spółki w formie zapłaty za sprzedane produkty. Ten wskaźnik wykazywał największą zmienność w roku 

2014 - od 2 dni po I kwartale do 8 dni na koniec roku, ale poprzez wartości 40-43 dni na koniec II i III kwartału, czyli 

w okresie gdy wskaźnik cyklu zobowiązań był bardzo niski. Po każdym z pierwszych trzech kwartałów roku 2015 

wskaźnik mieścił się w przedziale 11-14 dni, by na koniec roku osiągnąć wartość 21 dni. Taki wzrost jest wynikiem 

wzrostu o 9 dni cyklu zapasów, bowiem pozostałe składowe wskaźnika konwersji gotówki - wskaźniki cykli 

należności i zobowiązań - nie uległy od końca III kwartału 2015 do końca roku zmianom większym niż o 1 dzień. 

 

9.2. Wynik operacyjny 

9.2.1. Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub 

sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wynik z 

działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na 

ten wynik 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i później, to jest w roku 2015, nie wystąpiły istotne 

czynniki, (w tym zdarzania nadzwyczajne lub sporadyczne) ani nowe rozwiązania, które miałyby istotny wpływ na 

wynik z działalności operacyjnej Emitenta. 

9.2.2. Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach 

Emitenta, w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i później, to jest w roku 2015, nie wystąpiły żadne 

istotne zmiany w przychodach ze sprzedaży netto Spółki - por. Tabela 9.1.3. powyżej. 

9.2.3. Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, 

fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały lub które mogły mieć 

bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Emitenta 

Na Dzień Prospektu Emitent nie identyfikuje żadnych elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, 

monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały lub które mogły mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ 

na działalność Spółki. 
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10. Zasoby kapitałowe 

10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta (zarówno 

krótkoterminowego jak i długoterminowego) 

Analiza zasobów finansowych oraz opis przepływów pieniężnych Emitenta zostały sporządzone w oparciu o dane 

finansowe pochodzące z historycznych informacji finansowych za lata obrotowe 2013 i 2014, które zostały zbadane 

przez biegłego rewidenta. Ponadto wykorzystano informacje zawarte w skróconych śródrocznych sprawozdaniach 

finansowych, sporządzonych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015, od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015, od 

1 lipca do 30 września 2015 oraz od 1 października do 31 grudnia 2015, które nie zostały poddane badaniu ani 

przeglądowi przez biegłego rewidenta.  

Wartość pozycji pasywów Emitenta w analizowanym okresie wraz z procentowym udziałem poszczególnych pozycji 

w sumie bilansowej przedstawia Tabela 10.1.2. zamieszczona na następnej stronie.    

Zmienność wartości poszczególnych pozycji pasywów w czasie omówiono w pkt 9.1. powyżej. Celem jej 

podsumowania, w Tabeli 10.1.1. poniżej przedstawiono wartości wzrostów (i spadków) głównych pozycji pasywów 

w odniesieniu do roku poprzedniego. W całym analizowanym okresie, czyli od końca roku obrotowego 2013 do 

końca roku 2015 wartość pasywów Emitenta ogółem wzrosła z 53,3 mln zł do 66,0 mln zł, czyli o 23,8%, co w ujęciu 

rocznym oznacza wzrost o 13,6%.  

Tabela 10.1.1.  Zmienność wartości pasywów Emitenta (w odniesieniu do wartości 

porównywalnych) 

 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

I. Kapitał własny 18,5% 20,3% 26,8% 28,2%    25,0%  

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7,0% 5,2% 7,7% 5,4%    6,0%  

1. Rezerwy na zobowiązania 7,4% 0,2% -2,0% -11,0%       -9,2%   

2. Zobowiązania długoterminowe 6,3% 0,0% -37,6% -25,3%    -13,7%  

3. Zobowiązania krótkoterminowe 12,2% 11,0% 28,0% 24,1%    21,3%  

4. Rozliczenia międzyokresowe -8,0% -6,2% -3,8% -5,8%       -6,4%   

Pasywa razem 10,9% 10,0% 13,7% 12,4%       11,7%   
 

W prezentowanym okresie wartość wszystkich istotnych źródeł finansowania działalności Emitenta - czyli kapitału 

własnego i zobowiązań (z rezerwami) - nieprzerwanie rośnie, przy czym tempo wzrostu jest różne. Najszybciej, bo 

o ponad 20% rocznie rósł kapitał własny (w ostatnim kwartale 2015 roku ten wzrost się spowolnił - do 18,5%).Tempo 

wzrostu zobowiązań (z rezerwami) wahało się w przedziale 5-7%, a istotne wzrosty dotyczyły (w roku 2014 i I 

połowie 2015) zobowiązań krótkoterminowych. Wartość zobowiązań długoterminowych spadała do połowy roku 

2015, po czym w IV kwartale 2015 zaczęła wzrastać. 

Przedstawiona w Tabeli 10.1.2. struktura pionowa bilansu Emitenta obrazuje udział poszczególnych źródeł 

finansowania jego majątku. Kapitał własny na koniec 2013 roku pokrywał 30% aktywów Spółki, po czym - na koniec 

roku obrotowego 2014 udział tego źródła finansowania wzrósł do niespełna 34%, by - na koniec poszczególnych 

okresów śródrocznych roku 2015 osiągnąć wartości zbliżone do 35%. Na ogół przyjmuje się, że udział kapitału 

własnego w sumie bilansowej nie powinien być mniejszy niż 33% - ta reguła w przypadku Emitenta jest więc od 

roku 2014 spełniona. 

Udział pozostałych pozycji pasywów, na które składają się zobowiązania i rezerwy, wykazuje nieco większą 

zmienność niż stale rosnące w relacji do pasywów ogółem kapitały własne. Oczywiście udział wartości łącznej tych 

obcych źródeł  finansowania jest różnicą jedności (100%) i udziału kapitału własnego, czyli na koniec roku 2013 

wynosi 70%, na koniec 2014 spada do 66%, po czym na koniec poszczególnych kwartałów roku 2015 obniża się 

do poziomu 64-65. 

W Tabeli 10.1.2. poniżej pozycji bilansowej „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” dodano pozycje: 

- „zobowiązania ogółem”, stanowiącą sumę zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, 

- „zobowiązania odsetkowe”, która jest sumą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - zarówno 

długoterminowych jak i krótkoterminowych oraz leasingów. 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

62 

 

Tabela 10.1.2.  Źródła kapitału Emitenta na koniec roku 2013 i 2014 oraz okresów śródrocznych 2015 roku 

 

 31 XII 2015 30 IX 2015  30 VI 2015 31 III 2015 30 IX 2015  30 VI 2014 31 III 2014 31 XII 2014 31 XII 2013 

 wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

I. KAPITAŁ WŁASNY 23 700 35,9% 22 736 34,8% 22 943 35,0% 21 748 35,1% 18 899 31,8% 18 096 31,4% 16 967 30,8% 19 998 33,6% 15 999 30,0% 

1. Kapitał zakładowy 5 843 8,9% 5 843 8,9% 5 843 8,9% 5 305 8,6% 5 660 9,5% 5 660 9,8% 5 660 10,3% 5 660 9,5% 5 660 10,6% 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -1 033 -1,7% -1 033 -1,8% -1 033 -1,9% -1 033 -1,7% -1 033 -1,9% 

4. Kapitał zapasowy 12 647 19,2% 12 647 19,4% 12 647 19,3% 10 693 17,3% 12 496 21,0% 12 496 21,7% 12 496 22,7% 10 693 18,0% 12 496 23,4% 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0,0% 18 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 679 1,1% 0 0,0% 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -304 -0,5% 0 0,0% 2 045 3,1% 3 999 6,5% -1 195 -2,0% -1 144 -2,0% -1 124 -2,0% -133 -0,2% -4 357 -8,2% 

8. Zysk (strata) netto 5 514 8,4% 4 228 6,5% 2 408 3,7% 1 750 2,8% 2 971 5,0% 2 117 3,7% 968 1,8% 4 132 6,9% 3 233 6,1% 

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 42 307 64,1% 42 579 65,2% 42 521 65,0% 40 154 64,9% 40 493 68,2% 39 479 68,6% 38 093 69,2% 39 536 66,4% 37 304 70,0% 

    -  w tym zobowiązania 31 553 47,8% 32 121 49,2% 31 927 48,8% 29 301 47,3% 29 557 49,8% 28 521 49,5% 26 372 47,9% 28 415 47,7% 25 311 47,5% 

       -  w tym zobowiązania odsetkowe 16 641 25,2% 14 618 22,4% 12 299 18,8% 13 061 21,1% 12 491 21,0% 11 109 19,3% 11 458 20,8% 13 580 22,8% 13 262 24,9% 

1. Rezerwy na zobowiązania 3 697 5,6% 3 108 4,8% 3 015 4,6% 3 269 5,3% 3 103 5,2% 3 077 5,3% 3 671 6,7% 3 442 5,8% 3 789 7,1% 

1.1. Rezerwa z tytułu odrocz. pod. dochod. 2 887 4,4% 2 769 4,2% 2 676 4,1% 2 694 4,4% 2 629 4,4% 2 602 4,5% 2 591 4,7% 2 837 4,8% 2 710 5,1% 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 650 1,0% 196 0,3% 196 0,3% 296 0,5% 328 0,6% 328 0,6% 428 0,8% 296 0,5% 428 0,8% 

1.3. Pozostałe rezerwy 160 0,2% 142 0,2% 142 0,2% 278 0,4% 147 0,2% 147 0,3% 651 1,2% 309 0,5% 651 1,2% 

2. Zobowiązania długoterminowe 5 999 9,1% 6 315 9,7% 4 347 6,6% 5 183 8,4% 6 312 10,6% 6 969 12,1% 6 942 12,6% 5 642 9,5% 6 540 12,3% 

a) kredyty i pożyczki  5 999 9,1% 6 258 9,6% 4 233 6,5% 4 885 7,9% 5 905 9,9% 6 433 11,2% 6 433 11,7% 5 344 9,0% 6 139 11,5% 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

c) inne zobowiązania finansowe  0 0,0% 57 0,1% 115 0,2% 298 0,5% 407 0,7% 509 0,9% 509 0,9% 298 0,5% 402 0,8% 

d) inne  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 554 38,7% 25 806 39,5% 27 580 42,1% 24 118 39,0% 23 245 39,1% 21 552 37,4% 19 430 35,3% 22 773 38,3% 18 771 35,2% 

a) kredyty i pożyczki  10 642 16,1% 8 025 12,3% 7 660 11,7% 7 702 12,4% 5 829 9,8% 4 167 7,2% 4 167 7,6% 7 678 12,9% 6 394 12,0% 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. 0 0,0%  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  0,0%  0,0% 

c) inne zobowiązania finansowe  255 0,4% 278 0,4% 291 0,4% 176 0,3% 350 0,6% 0 0,0% 349 0,6% 260 0,4% 327 0,6% 

d) z tytułu dostaw i usług  12 571 19,0% 15 627 23,9% 16 144 24,7% 12 758 20,6% 13 990 23,6% 350 0,6% 11 030 20,0% 13 263 22,3% 9 546 17,9% 

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

f) zobowiązania wekslowe  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 368 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp.i in. 1 503 2,3% 1 310 2,0% 2 901 4,4% 2 827 4,6% 446 0,8% 2 274 3,9% 2 274 4,1% 983 1,7% 1 012 1,9% 

h) z tytułu wynagrodzeń  498 0,8% 461 0,7% 472 0,7% 456 0,7% 200 0,3% 437 0,8% 437 0,8% 441 0,7% 441 0,8% 

i) inne 20 0,0% 33 0,1% 35 0,1% 107 0,2% 64 0,1% 1 085 1,9% 1 085 2,0% 108 0,2% 1 014 1,9% 

3.3. Fundusze specjalne 55 0,1% 71 0,1% 78 0,1% 92 0,1% 64 0,1% 82 0,1% 88 0,2% 40 0,1% 38 0,1% 

4. Rozliczenia międzyokresowe 7 067 10,7% 7 351 11,3% 7 579 11,6% 7 584 12,3% 7 833 13,2% 7 881 13,7% 8 050 14,6% 7 680 12,9% 8 204 15,4% 

4.1. Ujemna wartość firmy 5 320 8,1% 5 446 8,3% 5 572 8,5% 5 698 9,2% 5 950 10,0% 6 075 10,6% 6 201 11,3% 5 824 9,8% 6 327 11,9% 

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 747 2,6% 1 905 2,9% 2 007 3,1% 1 886 3,0% 1 883 3,2% 1 806 3,1% 1 848 3,4% 1 856 3,1% 1 876 3,5% 

PASYWA RAZEM 66 007 100,0% 65 315 100,0% 65 464 100,0% 61 901 100,0% 59 392 100,0% 57 575 100,0% 55 059 100,0% 59 534 100,0% 53 303 100,0% 

Kapitał długoterminowy * 34 647 52,5% 34 116 52,2% 32 472 49,6% 32 230 52,1% 30 745 51,8% 30 715 53,3% 29 676 53,9% 31 056 52,2% 28 423 53,3% 

Kapitał krótkoterminowy ** 31 360 47,5% 31 199 47,8% 32 992 50,4% 29 671 47,9% 28 648 48,2% 26 860 46,7% 25 383 46,1% 28 478 47,8% 24 880 46,7% 

* Suma kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych i długoterminowej (czyli niepodlegającej umorzeniu w kolejnych 4 kwartałach) części ujemnej wartość firmy  ** Pozostałe pasywa, niezaliczone do kapitału długoterminowego  
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Udział zobowiązań ogółem w pasywach bilansu Emitenta na koniec roku obrotowego 2013 wynosił 47,5%, po czym 

nieznacznie wzrósł i na koniec roku 2014 był równy 47,7% i na podobnym poziomie (w przedziale od 47,3 do 49,2%) 

pozostał przez cały rok 2015. Zobowiązania stanowią więc dla Emitenta przez cały prezentowany okres praktycznie 

niezmienne (co do wartości ich udziału) źródło finansowania. Struktura czasowa zobowiązań ogółem wykazuje 

większą zmienność - udział zobowiązań długoterminowych waha się od 6,6% do 12,3%, co wynika z faktu, że 

umowy kredytów długoterminowych mają określone okresy i kwoty spłat, a środki tytułem kredytów i pożyczek 

krótkoterminowych można uruchamiać w miarę potrzeb. 

Wartość zobowiązań odsetkowych systematycznie rosła -  od 13,3 mln zł na koniec roku 2013, przez 13,6 mln po 

roku 2014 do 16,6 mln zł na koniec roku 2015, przy czym w dwóch pierwszych kwartałach tego roku uległa 

obniżeniu. W związku z tym udział zobowiązań w sumie pasywów wahał się od 22,8% po roku 2013, przez 20,8% 

na koniec roku 2014 do 25,2% na koniec roku 2015. Oprócz niewielkiej zmienności udziału tego źródła finansowania 

specyficzna dla Emitenta jest niska wartość udziału zobowiązań odsetkowych w sumie pasywów. 

W obszarze zobowiązań bardzo istotną pozycją są zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Kredyt kupiecki finansował 

Emitenta w 17,9% na koniec 2013 roku i udział ten rósł - do 22,3% na koniec roku 2014 i 24,7% na koniec II kw. 

2015, po czym nieznacznie obniżył się do 23,9% na koniec III kwartału i - bardziej zdecydowanie (do 19,0%) - na 

koniec roku 2015. Efektem tak znacznego udziału zobowiązań handlowych w finansowaniu działalności Spółki jest 

niski, choć w ostatnim okresie - rosnący, udział zobowiązań odsetkowych. 

Innym dość istotnym źródłem finansowania aktywów Emitenta są rozliczenia międzyokresowe, a w tej 

grupie - ujemna wartość firmy, która ulega obniżeniu wskutek amortyzacji - na koniec roku 2013 stanowiła 11,9% 

pasywów, a na koniec roku 2015 - 8,1%. 

Ostatnią pozycją pasywów bilansu Spółki, której udział w finansowaniu aktywów można uznać za istotny są rezerwy 

na zobowiązania, stanowiące od 7,1% (na koniec 2013) do 4,6% sumy bilansowej. 

Podział na kapitał długoterminowy i krótkoterminowy został przeprowadzony w sposób uproszczony - do kapitału 

długoterminowego zaliczono kapitał własny, zobowiązania długoterminowe i długoterminową (czyli niepodlegającą 

umorzeniu w kolejnych 4 kwartałach) część ujemnej wartość firmy. W kapitale długoterminowym nie uwzględniono 

jednak innych długoterminowych pasywów o relatywnie niewielkiej wartości (np. długoterminowych rezerw na 

zobowiązania emerytalne, które na koniec roku 2013 wynosiły 369 tys. zł, a na koniec 2014 już tylko 137 tys. zł). 

Udział tak określonego kapitału długoterminowego w finansowaniu majątku Emitenta jest w całym analizowanym 

okresie stabilny i wynosi 52-53% z wyjątkiem końca II kw. 2015 roku, kiedy (wskutek obniżenia wartości kredytów 

długoterminowych) spadł przejściowo do poziomu niepełna 50%. 

 

Wartości wskaźników zadłużenia Emitenta są następujące: 

Tabela 10.1.3.  Wskaźniki zadłużenia Emitenta 

 
31 XII 
2015 

30 IX 
2015 

30 VI 
2015 

31 III 
2015 

30 IX 
2014 

30 VI 
2014 

31 III 
2014 

31 XII 
2014 

31 XII 
2013 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR) 0,64 0,65 0,65 0,65 0,68 0,69 0,69 0,66 0,70 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,25 0,28 0,19 0,24 0,33 0,39 0,41 0,28 0,41 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,79 1,87 1,85 1,85 2,14 2,18 2,25 1,98 2,33 

 
I-IV kw. 

2015 
I-III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

2014 2013 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT 0,84 0,68 2,00 3,06 1,22 1,09 0,34 1,40 0,38 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 12,96 12,36 10,53 15,78 7,98 7,09 6,12 8,34 4,30 
 

Objaśnienia: 

• wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR - debt ratio) - stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem, 

• wskaźnik zadłużenia długoterminowego - stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego, 

• wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego, 

• wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT - stosunek wyniku operacyjnego (EBIT) do sumy spłaconych rat kapitałowych i 

zapłaconych odsetek 

• wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych - stosunek wyniku operacyjnego (EBIT) do zapłaconych odsetek 
 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR) określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów 

przedsiębiorstwa. Na ogół przyjmuje się, że DR na poziomie wyższym niż 0,67 świadczy o wysokim ryzyku utraty 

przez podmiot zdolności do spłaty długów. Z kolei DR>1 charakteryzuje podmioty znajdujące się w zdecydowanie 
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złej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Wskaźnik ten w przypadku Emitenta znajduje się tuż poniżej granicy 0,67, 

przy czym w roku 2013 i na początku roku 2014 nieznacznie ją przekraczał. 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego informuje o poziomie pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałami 

własnymi. Jego wysokość powinna zawierać się w przedziale od 0,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia przez ten 

wskaźnik poziomu 1,0 podmiot uważa się za silnie zadłużony. Wartości tego wskaźnika są w przypadku Spółki 

bardzo niskie, co jest efektem niskiego stanu zadłużenia długoterminowego. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego prezentuje poziomi zadłużenia kapitałów własnych jednostki i zarazem 

relację kapitałów obcych do kapitałów własnych jako źródeł finansowania. Jako prawidłowe przyjmuje się różne 

wartości - zależne od wielkości i fazy rozwoju podmiotu. Zwykle przyjmuje się, że wielkość tego wskaźnika nie 

powinna być wyższa niż 1,0 dla przedsiębiorstw dużych i średnich w dojrzałej fazie rozwoju zaś dla podmiotów 

małych, zwłaszcza w fazie intensywnego rozwoju może osiągać wartość do 3,0. W przypadku Emitenta widać, że 

zasady te są zachowane - wartość wskaźnika mieści się w określonych granicach i maleje wraz ze wzrostem i 

rozwojem Spółki. 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u informuje ile razy zysk operacyjny pokrywa spłatę rat kapitałowych 

i odsetek, czyli w jakim stopniu zysk zapewnia obsługę długu. Wartość minimalna tego wskaźnika wynosi 1,2 -1,3. 

Emitent nie spełniał tego warunku tylko w roku 2013 oraz w III i IV kwartale roku 2015- w wyniku dokonania spłaty 

kredytów inwestycyjnych w Alior Bank środkami uzyskanymi z tytułu nowej umowy kredytu inwestycyjnego z 

mBanku. 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych z EBIT określa zdolność podmiotu do terminowej spłaty odsetek. 

Wysokość tego wskaźnika nie powinna być niższa niż 1,5. W przypadku Emitenta wartość ta jest w każdym okresie 

przekroczona kilkakrotnie - z wyraźną tendencją wzrostową. 

 

Szczegółowy wykaz zobowiązań kredytowych i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z terminami 

zapadalności i oprocentowaniem  przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 10.1.4. Wykaz kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu emisji obligacji Emitenta wraz 

z terminami zapadalności i oprocentowaniem (stan na 31 grudnia 2015 r.) 

umowa / instytucja waluta 
nominalna 

stopa 
data 

zapadalności 
wartość 

wartość zobowiązań 
na 31 XII 2015 

Kredyt inwestycyjny w mBank zł 2,57% 30-06-2020 9.000.000 6.793.941,53 

Kredyt w rach. bieżącym Alior Bank zł 2,71% 30-06-2016 7.000.000 6.982.474,87 

Umowa pożyczki ARP S.A. zł 3,16% 05-02-2018 300.000 120.000,00 

Umowa pożyczki ARP S.A. zł 3,16% 05-02-2018 300.000 120.000,00 

   Razem 16.600.000 14.016.416,40 

Elastyczny kredyt odnawialny w mBank EUR 1,30% 03-11-2016 400.000 260.000,00 

Kredyt odnawialny w mBank EUR 1,30% 08-11-2016 800.000 350.913,92 

   Razem 1.200.000 610.913,92 
 

Emitent nie zawarł z kredytodawcami umów, które mogłaby mieć istotny skutek w postaci ograniczenia 

wykorzystania kredytów. Nie są też prowadzone negocjacje z kredytodawcami dotyczące zawarcia takich umów 

 

10.2. Źródła i kwoty oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 

Zamieszczona poniżej Tabela 10.2.1. zawiera dane z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta przedstawionego 

w historycznych informacjach finansowych oraz w sprawozdaniach śródrocznych za 4 kwartały roku obrotowego 

2015. 

Zarówno w latach obrotowych 2013 i 2014 jak i w okresie kolejnych kwartałów roku 2015 roku 2015 przepływy z 

działalności operacyjnej Spółki są dodatnie. W latach 2013 i 2014 suma przepływów z działalności operacyjnej była 

wyższa od wypracowanego zysku netto,. Sytuacja uległa zmianie w roku 2015, kiedy suma korekt była ujemna i 

wyniosła -1,47 mln zł. Wpływ na ten stan rzeczy mają inne znaczące ujemne korekty (inne niż amortyzacja, która 

zawsze jest dodatnia)  - przede wszystkim zmiany stanów należności, które rosły w roku 2014 i 2015 rosły oraz 
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znacząca zmiana stanu zapasów - generujące korekty ze znakiem „–”. Z kolei zmiany stanów zobowiązań 

handlowych (tu także - za wyjątkiem roku 2013 obserwowany jest wzrost) skutkują korektą ze znakiem ‘+”. 

W każdym z prezentowanych okresów przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Emitenta są dodatnie, co 

oznacza stałe wypracowywanie przez Spółkę dodatniego cash flow z działalności operacyjnej. 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w całym analizowanym okresie wykazywane są tylko w dwóch 

pozycjach: 

- Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - w roku 2013 

wyniosły 6,8 mln zł, w 2014 - 6,2 mln zł, a w roku 2015 - 6,5 mln zł.  Wydatkowane środki służyły sfinansowaniu 

dokonywanych zakupów urządzeń produkcyjnych oraz finansowaniu przebudowy budynków produkcyjnych  

Przedmioty dokonywanych w poszczególnych okresach inwestycji przedstawione są w pkt 5.2.1. Dokumentu 

Rejestracyjnego. 

- Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, wynoszące w roku 

2013 0,3 mln zł i w roku 2014 1,2 mln zł, a w roku 2015 - 2,0 mln zł. Wpływy w roku 2015 są rezultatem zbycia 

nieruchomości w Tarnowskich Górach, opisanej w pkt 20.8. Dokumentu Rejestracyjnego. 

W związku z powyższym przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Emitenta są w każdym okresie ujemne. 

Wartości przepływów pieniężnych z działalności finansowej są zdominowane przez korzystanie przez Emitenta 

z istotnego źródła finansowania swej działalności w postaci kredytów i pożyczek bankowych. Ponieważ w 

niektórych okresach - konkretnie w roku 2013 i w III kwartale roku 2015, kiedy Emitent zmienił finansujący bank z 

Alior Bank S.A. na mBank S.A. - wartości zaciąganych i spłacanych zobowiązań kredytowych są wielokrotne 

wyższe od salda przepływów w okresie. Dla zobrazowania przepływów netto z tego tytułu dodano (poniżej pozycji 

„Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej” dodatkową pozycję: „w tym: przepływy pieniężne netto z tyt. 

zaciągania i spłat kredytów i pożyczek”. 

Wartość tego salda uruchomień i spłat kredytów jest największa w roku 2013 - wynosi niespełna +3,2 mln zł i niemal 

dwukrotnie przewyższa ogólną wartość cash flow z działalności finansowej netto w tym okresie, wynoszącą 

+1,6 mln zł. Różnicę pomiędzy tymi wartościami stanowi trzeci istotny składnik przepływów z działalności 

finansowej, związany z pokrywaniem kosztów finansowych działalności - czyli płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego i odsetki od kredytów - których łączna wartość wynosi ponad 1,5 mln zł. 

W kolejnym roku obrotowym (2014) na przepływy z działalności finansowej składały się także tylko te same pozycje 

co w roku poprzednim, przy czym saldo przepływów z tytułu uruchomień i spłat kredytów było równe +0,49 mln zł, 

a płatności kosztów finansowych wynosiły  –1,35 mln zł. W rezultacie przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej w roku 2014 wyniosły –0,86 mln zł. 

W roku 2015 w obszarze przepływów pieniężnych z działalności finansowej pojawiły się nowe pozycje. W II kwartale 

tego roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 537.267 Akcji Serii E. Akcje zostały objęte 

po nominale, w związku z czym wpływ z emisji wyniósł 537 tys. zł. Z kolei w III kwartale tego roku Spółka po raz 

pierwszy wypłaciła dywidendę - w kwocie 2,0 mln zł. Oprócz wynikających z obu operacji pozycji („wpływy netto 

z emisji akcji’ i „dywidendy) w rachunku przepływów widnieją kwoty z tytułu uruchomień i spłat kredytów (saldo za 

3 kwartały wynosi 1,3 mln zł) oraz płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i odsetki od kredytów 

- łącznie w kwocie 0,66 mln zł. W efekcie w roku 2015 przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  wyniosły 

+1,06 mln zł. 

Przepływy pieniężne netto (razem) w latach 2013 i 2014 były ujemne i wynosiły  –0,45 mln zł w roku 2013,  i –0,50 

mln zł w 2014. W roku 2015 przepływy pieniężne netto były równe  +0,6 mln zł. 
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Tabela 10.2.1.  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta za lata 2013 i 2014 oraz okresy śródroczne 2015 roku  

   I-IV kw. 2015 I-III kw. 2015 I-II kw. 2015 I kw. 2015 I-III kw. 2014 I-II kw. 2014 I kw. 2014 2014 2013 

A Przepływy netto z działalności operacyjnej          

 I. Zysk (strata) netto 5 514 4 228 2 408 1 750 2 971 2 117 968 4 132 3 233 

 II. Korekty razem -1 466 1 040 1 763 -226 1 367 -360 1 153 1 214 1 173 

 1. Amortyzacja 2 447 1 839 1 227 614 1 501 1 000 498 2 020 1 726 

 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 496 438 320 123 466 334 154 623 913 

 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 985 0 0 0 -54 -54 -67 -79 -84 

 5. Zmiana stanu rezerw 255 -334 -428 -173 -686 -712 -118 -347 351 

 6. Zmiana stanu zapasów -3 322 -1 640 -1 737 -155 476 570 665 384 3 303 

 7. Zmiana stanu należności -728 -1 170 -2 734 -1 914 -4 996 -4 663 -2 783 -3 536 808 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyjątkiem.  pożyczek i kredytów -492 2 667 5 206 1 405 5 017 3 432 2 994 2 652 -5 107 

 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1108 -761 -92 -126 -285 -267 -189 -504 -738 

 10. Inne korekty 0 0 0 0 -71 0 0 0 0 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 046 5 267 4 171 1 524 4 338 1 758 2 121 5 347 4 406 

B Przepływy netto z działalności inwestycyjnej          

 I. Wpływy  2 012 0 0 0 1 164 1 162 1 123 1 190 312 

  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych 2 012 0 0 0 1 162 1 162 1 123 1 190 205 

  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3. Z aktywów finansowych 0 0 0 0 2 0 0 0 106 

  4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 II. Wydatki 6 504 4 406 3 175 936 4 636 2 504 1 272 6 169 6 798 

  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych 6 504 4 406 3 175 936 4 636 2 504 1 272 6 169 6 798 

  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3. Na aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 491 -4 406 -3 175 -936 -3 472 -1 342 -149 -4 979 -6 486 

C Przepływy pieniężne z działalności finansowej          

  I. Wpływy  12 090 9 469 617 80 1 941 1 840 1 450 3 868 13 768 

  1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 537 537 537 0 0 0 0 0 0 

  2. Kredyty i pożyczki 11553 8 932 80 80 1 941 1 840 1 450 3 868 13 768 

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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   I-IV kw. 2015 I-III kw. 2015 I-II kw. 2015 I kw. 2015 I-III kw. 2014 I-II kw. 2014 I kw. 2014 2014 2013 

 II. Wydatki  11 033 10 358 1 682 722 3 334 2 865 3 668 4 731 12 133 

  1. Nabycie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2045 2 027 0 0 0 0 0 0 0 

  3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 934 7 671 1 210 515 2 740 2 170 3 384 3 379 10 591 

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 558 222 152 84 126 361 130 728 524 

  8. Odsetki 496 438 320 123 467 334 154 624 1 019 

   9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 058 -889 -1 065 -642 -1 393 -1 025 -2 218 -863 1 634 

   - w tym: przepływy pieniężne netto z tyt. zaciągania i spłat kredytów i pożyczek 3 619 1 261 -1 130 -435 -799 -330 -1 934 489 3 177 

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 614 -27 -69 -54 -527 -610 -246 -496 -446 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 613 -27 -69 -54 -527 -610 -246 -496 -446 

F Środki pieniężne na początek okresu 232 232 232 232 728 728 728 728 1 174 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 845 205 164 178 201 118 482 232 728 
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10.3. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu 

zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć 

bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ, na działalność operacyjną 

Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które 

miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta za wyjątkiem 

konieczności przeznaczenia odpowiednich środków na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

10.4. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do 

zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2.3. i 8.1. 

W punktach 5.2.3. i  8.1. Dokumentu Rejestracyjnego nie wykazano żadnych zobowiązań. 
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11. Badania i rozwój, patenty i licencje 

Emitent prowadzi następujące prace badawczo-rozwojowe: 

- opracowanie produkcji  w koekstruzji płyt PEHD z TPE  pod termoformowanie, 

- opracowanie produkcji płyt GPPS/HIPS i PMMA/ABS pod termoformowanie elementów łazienkowych, np. 

brodziki, 

- opracowanie produkcji płyt pełnych PP ze spienionym środkiem płyty pod zastosowania jako przekładki 

transportowe, 

-  opracowanie z płyt komórkowych opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych np. materiałów 

biomedycznych i ich certyfikacja w COBRO, 

- opracowanie produkcji płyt pełnych w grubościach 3-8 mm z PPC możliwych do spawania, 

-  opracowanie produkcji  płyt komórkowych i pełnych z materiałów biodegradowalnych. 

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent posiadał następujące patenty: 

1. Patent na wynalazek „Opakowanie w postaci pojemnika” zgłoszony 18 czerwca 2007 roku przez Geko-Kart sp. 

z o.o., nr prawa ochronnego 212 540. Prawo do ochrony zostało opłacone do 18 czerwca 2014 roku. Spółka 

nie wznowiła ochrony na kolejny okres ze względu na brak takiej potrzeby. 

2. Patent na wynalazek „Profil na brzeg ścianki opakowania” zgłoszony 8 marca 2010 roku przez Geko-Kart sp. z 

o.o., nr prawa ochronnego 215 386. Prawo do ochrony zostało opłacone do 8 marca 2015 roku. Spółka nie 

wznowiła ochrony na kolejny okres ze względu na brak takiej potrzeby. 

 

Emitent nie posiada żadnych licencji, które byłyby istotne dla Spółki i prowadzonej przez nią działalności.  

Emitent posiada znaki towarowe objęte ochroną Urzędu Patentowego, istotne dla prowadzenia działalności, 

przedstawione w poniższej tabeli:  

Tabela 11.   Znaki towarowe Emitenta 

Lp. Nazwa znaku towarowego Nr prawa ochronnego Okres ochronny (do) 

1 Znak towarowy „EPLAK" 205 272 7 VII 2016 

2 Znak towarowy „GEKO-KART” - słowny  205 271 7 VII 2016 

3 Znak towarowy „GEKO-KART”- graficzny (jaszczurka) 239 308 7 VII 2016 

4 Znak towarowy „KARTONPLAST" 255 394 26 IV 2020 

5 Znak towarowy „BOXLITE” *) 237 615 26 IV 2020 

6 Znak towarowy „PYLKON" *) 237 219 26 IV 2020 

7 Znak towarowy „PYLCON" *) 237 220 26 IV 2020 

8 Znak towarowy „PHYLCON" 240 918 26 IV 2020 

9 Znak towarowy „EPLAC" *) 241 844 26 IV 2020 

10 Znak towarowy „EPLACK" *) 240 919 26 IV 2020 

11 Znak towarowy „CARTONPLAST" 258 741 26 IV 2020 

12 Znak towarowy „GEKOPLAST" 245 636 28 IV 2020 

13 Znak towarowy TEKPOL (ochrona na obszarze Polski) 83 669 4 III 2023 

14 Znak towarowy TEKPOL (porozumienie madryckie i protokół madrycki)**) 842 860 24 IX 2024 

15 Znak towarowy „ESTROFOL" 381 031 ***) 8 II 2021 

16 Znak towarowy „NORTOL" 176 658 8 IX 2023 
 

*) uprawniona do znaku jest Geko-Kart sp. z o.o. (Emitent nie zabiegał o zmianę uprawnionego), 

**) ochrona na terytorium: Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwajcarii (porozumienie madryckie) oraz Danii i Finlandii (protokół 

madrycki), 

***) numer zgłoszenia.  
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12. Informacje o tendencjach 

12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i 

zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty 

zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Dokumentu 

Rejestracyjnego 

Tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży od daty zakończenia ostatniego 

roku obrotowego do Daty Prospektu są trudne do opisania ze względu na fakt, że od zakończenia roku obrotowego 

2015 minęły niecałe 3 miesiące, a na Dzień Prospektu Emitent nie dysponuje pełnymi danymi za luty bieżącego 

roku. W tej sytuacji dostępne są tylko informacje za styczeń 2016, które mogą wprawdzie być podstawą do 

zaobserwowania występujących tendencji, ale - z uwagi na krótki i specyficzny (przełom roku) okres - obserwacje 

te mogą nie być zgodne z tendencjami, jakie będą występować w następnych miesiącach bieżącego roku. 

W celu możliwie dokładnego zaprezentowania zmian zachodzących w tak krótkim okresie wartości za styczeń 2016 

porównano z: 

-  danymi porównywalnymi za poprzedni miesiąc (grudzień 2015) - w Tabeli 12.1.1., 

- średnimi wartościami za cały poprzedni rok obrotowy - w Tabeli 12.1.2. 

Tabela 12.1.1.    Tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży - w 

porównaniu do XII 2015 r. 

  XII 2015 I 2016 

wielkość produkcji [ t ] 746 985 

zmiana do poprzedniego miesiąca [ % ] x 32,02% 

sprzedaż ogółem [ tys. zł ] 6 555 6 731 

zmiana do poprzedniego miesiąca [ % ] x 2,70% 

sprzedaż wyrobów [ tys. zł ] 5 442 6 520 

zmiana do poprzedniego miesiąca [ % ] x 19,82% 

średnia cena sprzedaży wyrobów [zł / t ] 8 198 8 581 

zmiana do poprzedniego miesiąca [ % ] x 4,67% 

zapasy [ tys. zł ] 7 713 6 185 

zmiana do poprzedniego miesiąca [ % ] x -19,81% 

koszty ogółem [ zł ] 5 883 6 645 

zmiana do poprzedniego miesiąca [ % ] x 12,95% 

 

Tabela 12.1.2.    Tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży - w 

porównaniu do średnich miesięcznych za 2015 r. 

  średnie za 2015 I 2016 

wielkość produkcji [ t ] 1 074 985 

zmiana do średniej miesięcznej za 2015 [ % ] x -8,29% 

sprzedaż ogółem [ tys. zł ] 6 998 6 731 

zmiana do średniej miesięcznej za 2015 [ % ] x -3,82% 

sprzedaż wyrobów [ tys. zł ] 6 887 6 520 

zmiana do średniej miesięcznej za 2015 [ % ] x -5,32% 

średnia cena sprzedaży wyrobów [zł / t ] 8 847 8 581 

zmiana do średniego poziomu w 2015 [ % ] x -3,00% 

zapasy [ tys. zł ] 6 104 6 185 

zmiana do średniego poziomu w 2015 [ % ] x 1,32% 

koszty ogółem [ zł ] 6 660 6 645 

zmiana do średniej miesięcznej za 2015 [ % ] x -0,22% 
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Wielkość produkcji w styczniu 2016 roku była wyższa o ponad 32% od wielkości produkcji w grudniu poprzedniego 

roku ze względu na fakt, że grudzień jest miesiącem, w którym jest mało dni roboczych. Równocześnie jest to 

miesiąc, na który zamawiane są mniejsze ilości produktów. Ten element sezonowości widoczny jest jeszcze w 

styczniu, w którym łączna masa wyrobów była mniejsza od średniomiesięcznej wielkości produkcji za rok 

poprzedni, mimo zwiększonej zdolności produkcyjnej Spółki. 

Podobnie wygląda sytuacja w sprzedaży wyrobów - jej wartość za styczeń jest wyższa od grudniowej, ale niższa 

od średniej za 2015. Tu jednak zmiany są nieco mniejsze, ze względu na mniejszy spadek sprzedaży wyrobów w 

grudniu w relacji do spadku produkcji. Zmiany sprzedaży ogółem kształtują się podobnie, przy czym grudzień jest 

o tyle nietypowy, że udział towarów i materiałów w sprzedaży Emitenta, wynoszący średnio w roku 2015 niespełna 

2% w grudniu zwiększył się do 17%. Z tego powodu wzrost sprzedaży ogółem w styczniu w relacji do grudnia 

(2,7%) jest znacznie mniejszy od wzrostu sprzedaży wyrobów, wynoszącego 19,8%. 

Średnia cena sprzedaży wyrobów w styczniu wzrosła o 4,7% w relacji do grudnia. Z kolei w odniesieniu do 

średniego poziomu cen w roku 2015 widać nieznaczny, 3-procentowy spadek.  

Wartość zapasów na koniec grudnia 2015 roku była o 1,6 mln zł większa od średniego poziomu w roku 2015, po 

czym na koniec stycznia spadła do wartości praktycznie nie różniącej się od tej średniej. Wahania poziomu zapasów 

wynikają z aktualnego zapotrzebowania na surowiec oraz realizacji i odbioru zamówień na wyroby. 

Koszty ogółem w styczniu były zdecydowanie wyższe niż w grudniu - podobnie jak produkcja i sprzedaż wyrobów. 

Jednak spadek kosztów stycznia w stosunku do średniej za 2015 rok jest minimalny.  

12.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych 

elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego 

prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy 

Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego 

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na planowane wyniki jest stabilność i brak długoterminowych, 

jednokierunkowych, znaczących zmian w zakresie cen podstawowych surowców, kursów walut i sytuacji 

ogólnogospodarczej na rynkach działania Spółki. 

Krótkoterminowe zmiany w zakresie cen surowca czy kursów walut nie mają znaczącego wpływu na sytuację Spółki 

w dłuższym horyzoncie (np. roku obrotowego) jednakże stałe utrzymywanie się takich zjawisk w okresie dłuższym 

może wpływać na wyniki Spółki, podobnie jak utrzymujące się w dłuższym okresie problemy branż przemysłowych 

czy krajowych gospodarek na rynkach, na których operuje Spółka. 
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13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 

 

13.1. Wyniki szacunkowe za rok 2015 i prognoza wyników na rok 2016 

Ponieważ przed Datą Prospektu zostało opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku skrócone 

sprawozdanie finansowe (zamieszczone w Prospekcie w pkt 20.5.4), zawierające dane za pełny rok obrotowy 2015 

Emitent stoi na stanowisku, że wyniki szacunkowe za rok 2015 winny być tożsame z opublikowanymi w tym 

sprawozdaniu, gdyż obrazują najlepszą wiedzę Emitenta w tym zakresie. 

Emitent zwraca uwagę na fakt, że dane te mogą ulec zmianie, na przykład na skutek konieczności dokonania korekt 

zaleconych przez biegłego rewidenta po przeprowadzeniu badania lub zaistnienia po dniu bilansowym zdarzeń 

mających wpływ na wyniki roku 2015. 

Zarząd Gekoplast S.A. w przygotowaniu prognozy wyników na 2016 r. opierał się na własnych założeniach 

dotyczących rozwoju rynku na którym działa Spółka, a także na szczegółowym planie prowadzenia działalności 

i rozwoju Spółki na rok 2016. Założenia te odzwierciedlają najlepszą wiedzę, przewidywania i plany Zarządu. 

Uwzględniają one wiedzę Zarządu na temat istotnych faktów z działalności Spółki w okresie od początku roku do 

dnia zatwierdzenia prospektu. 

Przy sporządzeniu prognozy wyników na 2016 r. założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne podatkowe i administracyjne oraz 

nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istoty mogłyby ograniczyć popyt na produkty oferowane przez 

Spółkę. 

Prognoza wyników Spółki na 2016 r. została przygotowana przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, które Emitent 

stosuje w sprawozdaniu finansowych zamieszczonymi w innej części niniejszego prospektu, czyli zgodnie z 

Krajowymi Standardami Rachunkowości. Prognoza i dane szacunkowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami 

zapewniającymi porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi. 

Istotnym założeniem prognozy na 2016 dotyczącym czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta jest wzrost przychodów ze sprzedaży płyt 

komórkowych oraz wyrobów z płyt, spowodowane zakupem i uruchomieniem w 2016 roku nowoczesnej linii 

technologicznej do produkcji płyt komórkowych oraz stopniowemu zwiększaniu automatyzacji przerobu płyt. Zarząd 

planuje również zwiększenie sprzedaży z płyt pełnych oraz wyrobów z nich w związku z dostępnymi mocami 

produkcyjnymi oraz opracowaniem technologii umożliwiającej produkcje zgodnie z wymogami potencjalnych 

klientów. 

Emitent przy sporządzaniu prognoz przyjął założenie dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie poza 

obszarem wpływów członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta, że w okresie 

objętym prognozą tj. do końca 2016 roku, ze strony odbiorców i dostawców Emitenta nie nastąpią żadne działania, 

które wpływałyby na poziom realizowanych przez nie marż, co w efekcie przełożyłoby się na poziom 

wypracowanego wyniku finansowego netto. 

Poziom zadłużenia oraz poziom ponoszonych przez Spółkę kosztów finansowych w okresie prognozy (stanowiący 

czynnik, na który wpływ mogą mieć członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

Emitenta) zaplanowany został z uwzględnieniem zmian w strukturze finansowania przeprowadzonych w połowie 

2015 rok tj. m.in. konsolidacji kredytów i zwiększenia poziomu limitu kredytowego w rachunku bieżącym przy 

jednoczesnym obniżeniu marży bankowej. 

W podsumowaniu, założenia dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie poza obszarem wpływów 

członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta, a które przyjęte zostały przez 

Zarząd przy przygotowaniu prognozy są następujące: 

Brak zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowań prawnych, 

podatkowych i administracyjnych. 

Emitent założył, iż poziom kursu PLN/EUR nie ulegnie znaczącym zmianą do końca 2016 roku oraz, że nie nastąpią 

inne istotne zmiany wpływające na eksport towarów do krajów Unii Europejskiej. 

Poziom cen surowców podstawowych do produkcji płyt, a zwłaszcza polipropylenu będzie wykazywać tendencje 

do stabilizacji z lekkimi spadkami w prognozowanym okresie w związku z niskim poziomem cen ropy naftowej 

zgodnie z aktualnie obserwowanym trendem. 
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Ceny rynkowe produktów pozostaną w zbliżonej relacji do cen materiałów podstawowych jak w poprzednich 

okresach. 

Natomiast założenia dotyczące czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta, obejmują: 

wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w roku 2016 w stosunku do szacowanej wartości za 2015 r. o 18% do 

poziomu 101,5 mln zł, w tym: 

- wzrost przychodów ze sprzedaży płyt komórkowych i wyrobów z płyt komórkowych o 27%, w związku 

z uruchomieniem nowej linii technologicznej do produkcji płyt komórkowych oraz dalszą automatyzacją 

przerobu płyt komórkowych. 

- wzrost przychodów ze sprzedaży płyt pełnych i wyrobów z płyt pełnych ok 10%, związany z modernizacją 

posiadanego parku maszynowego i zwiększania ich możliwości technologicznych.  

- ograniczenie wielkości produkcji i w konsekwencji spadek przychodów ze sprzedaży wyrobów wtryskowych 

o 72%. 

Koszty planowane na 2016 r. wyznaczone zostały na podstawie danych historycznych oraz planowanych zmian: 

-  amortyzacja – zaplanowany został wzrost kosztów amortyzacji związany z oddawaniem do użytkowania 

rozpoczętych oraz planowanych inwestycji. Wzrost planowany na 2016 r. w stosunku do szacunków 2015 r. 

wynosi 57%. 

-  koszty materiałów i energii – założony został wzrost kosztów tej grupy w 2016 r. proporcjonalnie do wzrostu 

przychodów ze sprzedaży skorygowanego o wynegocjowaną obniżkę ceny energii elektrycznej, planowany 

wzrost kosztów materiałów i energii w 2016 r. wynosi 16% w stosunku do szacunków na 2015 r. Cena ropy 

naftowej przyjęta do prognozowania kosztów materiałów do produkcji ustalona została jako średnia 

arytmetyczna ceny ropy BRENT za cały 2015 rok, równej 52,8766 USD za baryłkę. Emitent jest świadomy 

ryzyka zmienności cen surowców (opisanego w Rozdziale III Prospektu w pkt 1.3.). W działalności Emitenta 

ryzyko to jest minimalizowane poprzez mechanizmy indeksowania cen sprzedaży w powiązaniu z poziomem 

cen podstawowych surowców oraz politykę korelacji ilości przyjętych zamówień z poziomem zapasów 

i produkcji w toku. Ryzykiem dla Emitenta mogą być długoterminowe, jednokierunkowe i znaczące zmiany w 

zakresie cen podstawowych surowców, jednakże wystąpienie takich zmian w krótkiej perspektywie może mieć 

jedynie wpływ na wyniki krótkoterminowe i nie powinny wpłynąć w znaczący sposób na wyniki w dłuższym 

okresie (np. roku obrotowego). 

-  koszty usług obcych – z uwagi na fakt, iż Zarząd planuje zmniejszenie udziału pracowników zatrudnianych przez 

firmy zewnętrzne na rzecz stałej kadry doświadczonych specjalistów y, planowany wzrost poziomu kosztów w 

tej grupie związany jest ze wzrostem koszów transportu. Zarząd zakłada, iż wzrost poziomu kosztu w 2016 r.  

w stosunku do 2015 r. nie przekroczy 6%. 

-  podatki i opłaty – założono, że poziom podatków i opłat związanych z nieruchomością w 2016 r. będzie niższy 

niż w 2015 r. co spowodowane jest sprzedażą nieruchomości w Tarnowskich Górach, poziom pozostałych opłat 

założono na takim samym poziomie jaki wskazują szacunkowe wyniki za 2015 r. Planowany poziom na 2016 r.  

-11% szacunkowych kosztów 2015 r. 

-  wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – Zgodnie z założoną polityką kadrową Zarząd 

zaplanował wzrost na 2016 r. o ok 16% w stosunku do szacowanych wyników za 2015 r. 

-  pozostałe koszty rodzajowe – ta grupa kosztów oszacowana została na podstawie szacunkowych danych za 

2015 r. oraz na podstawie planu wydatków marketingowych na 2016 r zakładającego m.in czynny udział w 

targach branżowych. Emitent nie zaplanował wzrostu kosztów w tej grupy w 2016 r.  

Emitent nie planuje innych przychodów operacyjnych na 2016 r. niż tych, które wynikają z kontynuacji rozliczania 

otrzymanych dotacji oraz ujemnej wartości firmy. 

Poziom zadłużenia oraz koszty finansowanie zewnętrznego (stanowiące czynniki, na które wpływ mogą mieć 

członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta) uwzględniają koszty związane 

z kredytem inwestycyjnym na sfinansowanie zakupu linii do produkcji płyt komórkowych 

Emitent w prognozie nie planuje uzyskać przychodów finansowych w prognozowanym okresie. 

Brak innych zdarzeń typu sprzedaż lub zakup aktywów, których wartość i cena sprzedaży lub zakupu w znaczny 

sposób mogłaby rzutować na wynik finansowy netto, a których w momencie sporządzania i publikowania prognoz 

nie można było przewidzieć lub ich założenie w prognozach nie było poparte dużym prawdopodobieństwem. 

Prognozy i dane szacunkowe sporządzone zostały w wartościach nominalnych. 

Tabela 13.1. Szacunkowe wyniki za 2015 r. i prognoza wyników na 2016 r. 
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[tys. zł] 2015 2016 

Przychody netto ze sprzedaży 86 391 101 551 

EBITDA * 9 569 13 630 

EBIT 7 122 9 786 

Wynik brutto 6 730 9 282 

Wynik netto 5 514 7 518 
 

*  EBITDA obliczony został poprzez skorygowanie wyniku z działalności operacyjnej (EBIT)  o odpisy amortyzacyjne. EBITDA nie 

jest miernikiem jednolitym lub ustandaryzowanym w związku z czym pomiędzy różnymi raportującymi spółkami mogą 

występować istotne różnice w sposobie jego obliczania. 
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13.2. Raport Biegłego Rewidenta 
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14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz 

osoby zarządzające wyższego szczebla 

14.1. Członkowie organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby 

zarządzające wyższego szczebla 

Zarząd Emitenta jest trzyosobowy. 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

1. Pan Piotr Górowski  -  Prezes Zarządu,   

2. Pani Joanna Siempińska -  Wiceprezes Zarządu, 

3. Pan Krzysztof Kaczmarczyk -  Wiceprezes Zarządu.  

14.1.1. Zarząd 

1.  Pan Piotr Górowski - Prezes Zarządu 

Adres miejsca pracy:  

ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Prezes Zarządu, od 1 września 2010 r.  

Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pan Piotr Górowski nie wykonuje poza Spółką żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Piotrem Górowskim a pozostałymi osobami opisanymi w 

pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu 

Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na programie MBA w SGH w Warszawie oraz 

Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Strukturalnych UE w SGH w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe: 

1998-2001  Ministerstwo Skarbu Państwa - specjalista/główny specjalista w departamentach nadzoru, 

restrukturyzacji i prywatyzacji, 

2002-2003  Huta ANDRZEJ S.A. w Zawadzkiem - Prezes Zarządu, 

2003-2008  Walcownia Metali DZIEDZICE S.A. - Członek Zarządu/Prezes Zarządu, 

2007-2008 Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE S.A. - Prezes Zarządu, 

2007-2008 HUTMEN S.A. - Prezes Zarządu, 

2009-2010 WIKO COMPANY S.A. - Prezes Zarządu, 

2010-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2010-nadal  Gekoplast S.A. - Prezes Zarządu. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Piotr Górowski był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich 
pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 

Pan Piotr Górowski w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych w następujących spółkach: 

-  Geko-Kart sp. z o.o - Prezes Zarządu, do 01.2014 r. 
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-  Gekoplast S.A. - Prezes Zarządu (na Dzień Prospektu), 

-  Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (na Dzień Prospektu). 

Ponadto w okresie poprzednich 5 lat Pan Piotr Górowski był i obecnie jest posiadaczem akcji spółek publicznych 

(w tym Emitenta), przy czym w żadnej z nich nie posiadał i nie posiada pakietu akcji uprawniającego do 

wykonywania więcej niż 5% głosów na WZ.  

Oprócz wskazanych powyżej Pan Piotr Górowski w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawował funkcji w organach 

zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych żadnej spółki kapitałowej ani osobowej ani nie był wspólnikiem 

w żadnej spółce (wyłączając posiadanie akcji spółek publicznych w liczbie uprawniającej do wykonywania poniżej 

5% głosów). 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Piotra Górowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych 

z przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Górowski pełnił funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Pan Piotr Górowski w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawował funkcji w organach zarządzających, nadzorczych ani 

administracyjnych ani nie był osobą zarządzającą wyższego szczebla w żadnym podmiocie, w którym miałyby 

miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Piotra Górowskiemu ze strony 
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan 
Piotr Górowski kiedykolwiek otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pana Piotra Górowskiego nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze strony 

organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pan Piotr Górowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pan Piotr Górowski nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

emitenta. 

 

2. Pani Joanna Siempińska  -  Wiceprezes Zarządu 

Adres miejsca pracy:  

ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Wiceprezes Zarządu, od 25 marca 2015 r. Od 12 grudnia 2011 r. do 24 marca 2015 r. - Członek Zarządu.  

Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pani Joanna Siempińska nie wykonuje poza Spółką żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panią Joanną Siempińską a  pozostałymi osobami opisanymi w 

pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pani Joanna Siempińska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego - Katedra Statystyki i Ekonometrii. Posiada 

stopień doktora nauk ekonomicznych (2004) - temat pracy doktorskiej „Skutki ekonomiczne fuzji i przejęć w polskim 

systemie bankowym”. 

Doświadczenie zawodowe: 

2000-2003 White Eagle Aviation S.A. - Kontroler Finansowy, 

2003-2005  CitiBank Handlowy - Audytor Wewnętrzny, 
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2005-2008 Grupa Kapitałowa Boryszew / Impexmetal / Hutmen  - Kierownik ds. Audytu/ Doradca Zarządu ds. 

Organizacyjnych, 

2008-2009  Grupa Pfleiderer: Pfleiderer Grajewo S.A. - Menedżer ds. Procesów i Projektów, Pfleiderer MDF 

sp. z o.o. - p.o. Dyrektora Zakładu, 

2009-nadal  Dynamic Business Management sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2009-2011 Lentex S.A. - Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu, Członek Zarządu, 

2011 Stocznia Remontowa Nauta S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

2011-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Członek Zarządu, 

2011-nadal Gekoplast S.A. - Wiceprezes Zarządu (do III 2015 Członek Zarządu). 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pani Joanna Siempińska była członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie 
poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 

Pani Joanna Siempińska w okresie poprzednich pięciu lat była i jest obecnie wspólnikiem w Dynamic Business 

Management sp. z o.o. 

Pani Joanna Siempińska w okresie poprzednich pięciu lat była członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach: 

-  Lentex S.A. - Członek Zarządu, do 05.2011 r., 

-  Stocznia Remontowa Nauta S.A. - Wiceprezes Zarządu, do 12.2011 r., 

-  Geko-Kart sp. z o.o. - Członek Zarządu, do 01.2014 r., 

- Dynamic Business Management sp. z o.o. - Prezes Zarządu (na Dzień Prospektu), 

-  Gekoplast S.A. - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu (na Dzień Prospektu). 

Ponadto w okresie poprzednich 5 lat Pani Joanna Siempińska była i obecnie jest posiadaczką akcji spółek 

publicznych (w tym Emitenta), przy czym w żadnej z nich nie posiadała i nie posiada pakietu akcji uprawniającego 

do wykonywania więcej niż 5% głosów na WZ.  

Oprócz wskazanych powyżej Pani Joanna Siempińska w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawowała funkcji 

w organach zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych żadnej spółki kapitałowej ani osobowej ani nie była 

wspólnikiem w żadnej spółce (wyłączając posiadanie akcji spółek publicznych w liczbie uprawniającej do 

wykonywania poniżej 5% głosów). 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pani Joanny Siempińskiej nie orzeczono żadnych wyroków związanych 

z przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Joanna Siempińska pełniła funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Pani Joanna Siempińska w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawowała funkcji w organach zarządzających, 

nadzorczych ani administracyjnych ani nie była osobą zarządzającą wyższego szczebla w żadnym podmiocie, w 

którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pani Joanny Siempińskiej ze strony 
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pani 
Joanna Siempińska kiedykolwiek otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pani Joanny Siempińskiej nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze strony 

organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pani Joanna Siempińska nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pani Joanna Siempińska nie otrzymała zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta. 
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3.  Pan Krzysztof Kaczmarczyk  -  Wiceprezes Zarządu 

Adres miejsca pracy:  

ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Wiceprezes Zarządu, od 25 marca 2015 r. Od 12 grudnia 2011 r. do 24 marca 2015 r. - Członek Zarządu.  

Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie wykonuje poza Spółką żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Piotrem Górowskim a  pozostałymi osobami opisanymi w 

pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Politechniki Opolskiej - Wydział Mechaniczny, specjalizacja: 

automatyzacja procesów technologicznych. Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na 

programie MBA w SGH w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe: 

1997-2001    NITROERG S.A. - Specjalista mechanik ds. zakupów, kierownik Izby pomiarowej, szef działu jakości 

tworzyw sztucznych, 

2001-2003    NITROERG S.A. - Dyrektor ds. handlowych 

2003-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Dyrektor ds. handlowych  

2010-2013  Geko-Kart sp. z o.o. - Członek Zarządu, 

2010-nadal  Gekoplast S.A. - Dyrektor Ds. handlowych, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Krzysztof Kaczmarczyk był członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie 
poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach: 

-   Geko-Kart sp. z o.o - Członek Zarządu, do 01.2014 r. 

-  Gekoplast S.A. - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu (na Dzień Prospektu) 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk okresie poprzednich pięciu lat był i jest nadal wspólnikiem Keypack s.r.o. z siedzibą w 

Pilźnie (Czechy). 

Ponadto w okresie poprzednich 5 lat Pan Krzysztof Kaczmarczyk był i obecnie jest posiadaczem akcji spółek 

publicznych (w tym Emitenta), przy czym w żadnej z nich nie posiadał i nie posiada pakietu akcji uprawniającego 

do wykonywania więcej niż 5% głosów na WZ.  

Oprócz wskazanych powyżej Pan Krzysztof Kaczmarczyk w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawował funkcji 

w organach zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych żadnej spółki kapitałowej ani osobowej ani nie była 

wspólnikiem w żadnej spółce (wyłączając posiadanie akcji spółek publicznych w liczbie uprawniającej do 

wykonywania poniżej 5% głosów). 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Krzysztofa Kaczmarczyka nie orzeczono żadnych wyroków 

związanych z przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Kaczmarczyk pełniła funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawował funkcji w organach zarządzających, 

nadzorczych ani administracyjnych ani nie był osobą zarządzającą wyższego szczebla w żadnym podmiocie, w 

którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Piotra Górowskiemu ze strony 
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan 
Krzysztof Kaczmarczyk kiedykolwiek otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
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administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pana Krzysztofa Kaczmarczyka nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze 

strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta. 

14.1.2. Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1. Pan Adam Chełchowski  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2. Pan Paweł Bala -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

3. Pan Marek Kacprowicz -  Członek Rady Nadzorczej, 

4. Pan Piotr Gawryś  -  Członek Rady Nadzorczej, 

5. Pan Maciej Ujazdowski -  Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Marek Kacprowicz, Pan Piotr Gawryś i Pan Maciej Ujazdowski są członkami niezależnymi Rady Nadzorczej 

w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym. 
 

1.   Pan Adam Chełchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adres miejsca pracy:  

ul. Królewska 16  00-103 Warszawa  

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 30 czerwca 2010 roku. Od 10 maja 2010 r. - Członek Rady Nadzorczej.  

Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pan Adam Chełchowski jest: 

- Prezesem Zarządu TFI Capital Partners S.A., które jest organem funduszy Capital Partners Investment I FIZ 

oraz CP FIZ, posiadających łącznie 77,7% akcji Emitenta, 

- Wiceprezesem Zarządu Capital Partners S.A., posiadającej 100% akcji TFI Capital Partners S.A. i 100% akcji 

Firmy Inwestycyjnej. 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Adamem Chełchowskim a  pozostałymi osobami 

opisanymi w pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pan Adam Chełchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University (MBA). Posiada 

licencje doradcy inwestycyjnego, nr 52 i maklera papierów wartościowych, nr 477. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1993-1995  Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - makler i Kierownik Działu Transakcji, 

1995-1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. - Analityk oraz Doradca Inwestycyjny, 

1996-1999  Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. - Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu, 

1999-2006  Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur PTE S.A.) - Dyrektor 

Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu, a od 2002 - Country CIO Grupy Credit 

Suisse Life & Pensions w Polsce, 

2006-2006     TFI Opoka S.A. w organizacji - Prezes Zarządu 
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2006-2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A. - Wiceprezes Zarządu 

2006-2007  Boryszew S.A. oraz Impexmetal S.A. - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny obydwu spółek, 

2008-nadal  Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

2011-nadal  TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu (do 2014 Wiceprezes Zarządu). 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Adam Chełchowski był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich 
pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 

Pan Adam Chełchowski w okresie ostatnich pięciu lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa 

handlowego: 

- Kriogaz Polska S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Grupa Duon S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Polbita sp. z o.o. (obecnie: Natura sp. z o.o.) - Członek Rady Nadzorczej, 

- Interchem S.A. (obecnie: Interchem S.A. w likwidacji) - Członek Rady Nadzorczej, 

- Drogerie Aster S.A. (obecnie: Drogerie Aster S.A. w likwidacji) - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Adam Chełchowski pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: 

- TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, 

- Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

- Gekoplast S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Plantator S.A. - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Adam Chełchowski w okresie ostatnich pięciu lat był i jest nadal wspólnikiem następujących spółek prawa 

handlowego: 

- Capital Partners S.A., 

- Redblitz sp. z o.o., 

- NNI Management sp. z o.o., 

- NNI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

Oprócz wskazanych powyżej w okresie poprzednich pięciu lat Pan Adam Chełchowski był i obecnie jest 

posiadaczem akcji spółek publicznych, przy czym w żadnej z nich nie posiada pakietu akcji uprawniającego do 

wykonywania więcej niż 5% głosów na WZ. 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Adama Chełchowskiego nie orzeczono żadnych wyroków 

związanych z przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adam Chełchowski pełnił funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Walne Zgromadzenie Interchem S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 17 kwietnia 2013 roku podjęło uchwałę w 

przedmiocie likwidacji spółki i wyznaczyło likwidatora w osobie Pawła Chodakowskiego-Malkiewicza. Wpis 

likwidacji  do rejestru został dokonany 24 kwietnia 2013 roku. W dniu 25.06.2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

w Gdańsku podjął postanowieniem o ustanowieniu kuratora w osobie Marty Małysa celem podjęcia czynności 

zmierzających do powołania zarządu. Kurator został wpisany do rejestru 31 lipca 2015, a 7 października 2015 r. - 

wykreślony. Do Dnia Prospektu likwidacja Interchem S.A. w likwidacji nie została zakończona. W odniesieniu do 

Interchem S.A. był także rozpatrywany wniosek o ogłoszenie upadłości złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk-

Północ w Gdańsku Wydział Vi Gospodarczy. Postanowieniem z dnia 26 marca 2013 roku sąd wniosek oddalił z 

uwagi na fakt, ze majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postepowania. 

Pan Adam Chełchowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Interchem S.A. przed otwarciem jej likwidacji 

i rozpatrzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wykreślenie z rejestru KRS wpisu o sprawowaniu przez Pana 

Adama Chełchowskiego funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło 23 marca 2013 roku. 

Akcjonariusze Drogerie Aster S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 10 maja 2013 roku podjęli uchwałę o rozwiązaniu 

spółki i wyznaczyli likwidatora w osobie Pawła Chodakowskiego-Malkiewicza. Wpis likwidacji  do rejestru został 

dokonany 3 czerwca 2013 roku. Do Dnia Prospektu likwidacja Drogerie Aster S.A. w likwidacji nie została 

zakończona. W odniesieniu do Drogerie Aster S.A. był także rozpatrywany wniosek o ogłoszenie upadłości złożony 

do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział Vi Gospodarczy. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 

2013 roku sąd wniosek oddalił z uwagi na fakt, ze majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

83 

kosztów postepowania. W dniu 30 lipca 2013 r. wpisano do rejestru postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-

Północ w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2013 r. o ustanowieniu kuratora w osobie Agnieszki Holender -  do  

reprezentowania dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. 

Pan Adam Chełchowski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Drogerie Aster S.A. z siedzibą w Gdyni przed 

otwarciem jej likwidacji i rozpatrzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wykreślenie z rejestru KRS wpisu o 

pełnieniu przez Pana Adama Chełchowskiego funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło 22 lutego 2013 roku. 

Oprócz powyższych przypadków Pan Adam Chełchowski w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawował funkcji 

w organach zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych ani nie był osobą zarządzającą wyższego szczebla 

w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Adama Chełchowskiego ze strony 
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan 
Adam Chełchowski kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pana Adama Chełchowskiego nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze 

strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pan Adam Chełchowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pan Adam Chełchowski nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta. 

 

2.   Pan Paweł Bala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Adres miejsca pracy:  

ul. Królewska 16  00-103 Warszawa  

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 2 lipca 2010.  

Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pan Paweł Bala jest: 

- Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A., które jest organem funduszy Capital Partners 

Investment I FIZ oraz CP FIZ, posiadających łącznie 77,7% akcji Emitenta, 

- Prezesem Zarządu Capital Partners S.A., posiadającej 100% akcji TFI Capital Partners S.A. i 100% akcji Firmy 

Inwestycyjnej, 

- Wiceprezesem Zarządu Firmy Inwestycyjnej. 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Pawłem Balą a pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości), 

posiada licencję maklera papierów wartościowych, nr 590. Jest założycielem Capital Partners S.A. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1993-1995  Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie 

1995-2001  ProCapital S.A. - Członek Zarządu (od 1996), 

2002-2005  Tauro Invest sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2003-nadal  Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, 

2005-nadal  Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Paweł Bala był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich 
pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 

Pan Paweł Bala w okresie ostatnich pięciu lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: 
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- WXM Investment S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Plantator S.A. - Prezes Zarządu, 

- Kriogaz Polska S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- e-Muzyka S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Invest House S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Liberty Group S.A. (obecnie: Concept Liberty Group S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, 

Pan Paweł Bala pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: 

- Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, 

- Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

- TFI Capital Partners S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Gekoplast S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Symbio Polska S.A. - Członek Rady Nadzorczej. 

- Grupa DUON S.A. - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Paweł Bala w okresie ostatnich pięciu lat był i obecnie jest wspólnikiem następujących spółek prawa 

handlowego: 

- Capital Partners S.A., 

- NNI Management sp. z o.o., 

- NNI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

Oprócz wskazanych powyżej w okresie poprzednich pięciu lat Pan Paweł Bala był i obecnie jest posiadaczem akcji 

spółek publicznych, przy czym, za wyjątkiem Capital Partners S.A., w żadnej z nich nie posiada pakietu akcji 

uprawniającego do wykonywania więcej niż 5% głosów na WZ. 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Pawła Bali nie orzeczono żadnych wyroków związanych z 

przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Bala pełnił funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Pan Paweł Bala w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawował funkcji w organach zarządzających, nadzorczych ani 

administracyjnych ani nie był osobą zarządzającą wyższego szczebla w żadnym podmiocie, w którym miałyby 

miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Pawła Bali ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan Paweł 
Bala kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pana Pawła Bali nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze strony organów 

ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pan Paweł Bala nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pan Paweł Bala nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

emitenta. 

 

3. Pan Marek Kacprowicz -  Członek Rady Nadzorczej 

Adres miejsca pracy:  

Św. Maksymiliana Kolbego 9, 59-220 Legnica  

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Członek Rady Nadzorczej, od 10 lipca 2012.  
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Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pan Marek Kacprowicz nie wykonuje poza Spółką żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Markiem Kacprowiczem a pozostałymi osobami opisanymi 

w pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pan Marek Kacprowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna 

Handlowa) w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego) 

Doświadczenie zawodowe: 

1983-1989   Impexmetal Warszawa - handlowiec i kierownik Sekcji Wyrobów z Miedzi 

1990-1995   Sinimpex Metals Pte Ltd - Singapur - Managing Director 

1996-1998   Impexmetal S.A.  - zastępca dyrektora  i dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego                  

1998-2002   Impexmetal S.A. -  Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu 

2002-2007   Huta Aluminium Konin S.A. - Prezes Zarządu 

2007-2013   Bipromet S.A. - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu 

2013-nadal  Metraco S.A. - Prezes Zarządu 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Marek Kacprowicz był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich 
pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 

Pan Marek Kacprowicz w okresie ostatnich pięciu lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa 

handlowego: 

- Bipromet S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

- KGHM Ecoren S.A. - Prezes Zarządu, 

- Bipromet Ecosystem sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Marek Kacprowicz pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: 

- Metraco S.A. - Prezes Zarządu, 

- Centrozłom Wrocław S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Gekoplast S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Alumetal S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz nie był i obecnie nie jest wspólnikiem żadnych spółek prawa 

handlowego (powyższe nie dotyczy posiadania akcji spółek publicznych w liczbie uprawniającej do wykonywania 

mniej niż 5% głosów na WZ każdej z nich). 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Marka Kacprowicza nie orzeczono żadnych wyroków związanych 

z przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Kacprowicz pełnił funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Pan Marek Kacprowicz był do dnia 13 listopada 2013 roku Członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Budowlanego Katowice S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach. 

W dniu 5 sierpnia 2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki podjęło uchwałę w sprawie jej 

likwidacji. Do Dnia Prospektu likwidacja nie została zakończona. 

Poza wymienionym powyżej przypadkiem Pan Marek Kacprowicz w okresie ostatnich pięciu lat nie sprawował 

funkcji w organach zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych ani nie był osobą zarządzającą wyższego 

szczebla w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Marka Kacprowicza ze strony 
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan 
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Marek Kacprowicz kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pana Marka Kacprowicza nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze strony 

organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pan Marek Kacprowicz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pan Marek Kacprowicz nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta. 

 

4. Pan Piotr Gawryś - Członek Rady Nadzorczej 

Adres miejsca pracy:  

ul. F. Nulla 2 00-486,  Warszawa  

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Członek Rady Nadzorczej, od 11 czerwca 2015 roku.  

Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pan Piotr Gawryś nie wykonuje poza Spółką żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Piotrem Gawrysiem a pozostałymi osobami opisanymi w 

pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pan Piotr Gawryś posiada wykształcenie wyższe - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

(1991 r.). Ukończył także szkolenia z zakresu International Corporate Finance oraz Portfolio Management (New 

York Institute of Finance, 1995 r.). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 455. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1993-1994  PEKAO S.A. - prawnik, 

1994-1996  Polski Bank Rozwoju - Biuro Maklerskie - Makler / Kierownik Sekcji Operacji Giełdowych, 

1995-2002  Raiffeisen Capital & Investment Biuro Maklerskie - Dyrektor Sprzedaży/ Dyrektor Zarządzający / 

Prezes Zarządu, 

2004-2005  Millenium Dom Maklerski - Specjalista w Dziale Klientów Instytucjonalnych, 

2005-2006  LENTEX S.A. - Prezes Zarządu (do 06/2005), 

2007-2008  Capital Bank AG (Wiedeń) - Analityk, 

2008-2010  IPREO (Wiedeń-Londyn) - Analityk - konsultant, 

2011-2014  Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. (Ełk) - Wiceprezes Zarządu / Prezes Zarządu. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Piotr Gawryś był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich 
pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 

Pan Piotr Gawryś w okresie ostatnich pięciu lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: 

- Prim S.A. - Prezes Zarządu, 

- Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok" S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Qumak S.A. - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Piotr Gawryś pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A, 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Gawryś nie był i obecnie nie jest wspólnikiem żadnych spółek prawa 

handlowego (powyższe nie dotyczy posiadania akcji spółek publicznych w liczbie uprawniającej do wykonywania 

mniej niż 5% głosów na WZ każdej z nich). 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 
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W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Piotra Gawrysia nie orzeczono żadnych wyroków związanych z 

przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Gawryś pełnił funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Pan Piotr Gawryś w okresie ostatnich pięciu lat nie sprawował funkcji w organach zarządzających, nadzorczych ani 

administracyjnych ani nie był osobą zarządzającą wyższego szczebla w żadnym podmiocie, w którym miałyby 

miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Piotra Gawrysia ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan Piotr 
Gawryś kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pana Piotra Gawrysia nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze strony 

organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pan Piotr Gawryś nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pan Piotr Gawryś nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

emitenta. 

 

5. Pan Maciej Ujazdowski  - Członek Rady Nadzorczej 

Adres miejsca pracy:  

EcoPowerPlant Sp. z o.o. Orzeszkowo 59/30; 64-420 Kwilcz 

Funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Członek Rady Nadzorczej, od 11 czerwca 2015 roku. 

Wskazanie podstawowej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

Pan Maciej Ujazdowski nie wykonuje poza Spółką żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

Charakter wszelkich powiązań rodzinnych z pozostałymi osobami opisanymi w pkt 14.1.: 

Nie ma żadnych powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Maciejem Ujazdowskim a pozostałymi osobami opisanymi 

w pkt 14.1. 

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: 

Pan Maciej Ujazdowski posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i 

Marketing w Wyższej Szkole Gdańskiej (2000 r.) i studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole 

Głównej Handlowej (2004 r.). 

Uczestnik szkolenia CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), na poziomie Strategic. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1998-2000  BIG Bank Gdański - Inspektor w Departamencie Skarbca i Obsługi Klientów, Inspektor w 

Departamencie Analiz Kredytowych, 

2000-2007  PTC sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska) - również T-Mobile International (centrala Bonn) - Starszy 

Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu, 

2007-2008  Ruch S.A. - Menadżer ds. Budżetowania i Planowania, 

2008-2013  Żagiel S.A. KBC Consumer Finance Polska - Dyrektor Finansowy ds. Kontrolingu – Dyrektor Działu 

Kontrolingu, Dyrektor finansowy (osobne stanowiska), 

2014-nadal  EPP sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy. 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Maciej Ujazdowski był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich 
pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów albo wspólnikiem: 
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W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski był wspólnikiem Octo Mantaj, Charchuta s.j. 

Oprócz powyższego w okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski nie był członkiem organów 

zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (powyższe nie dotyczy 

posiadania akcji spółek publicznych w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 5% głosów na WZ każdej z 

nich). 

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres poprzednich pięciu lat: 

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Macieja Ujazdowskiego nie orzeczono żadnych wyroków 

związanych z przestępstwami oszustwa. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie poprzednich 
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Ujazdowski pełnił funkcje członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla 

Pan Maciej Ujazdowski w okresie ostatnich pięciu lat nie sprawował funkcji w organach zarządzających, 

nadzorczych ani administracyjnych ani nie był osobą zarządzającą wyższego szczebla w żadnym podmiocie, w 

którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Macieja Ujazdowskiego ze strony 
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym z uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan 
Maciej Ujazdowski kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: 

W okresie poprzednich pięciu lat:  

- w stosunku do Pana Macieja Ujazdowskiego nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego ze 

strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), 

- Pan Maciej Ujazdowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających ani nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, 

- Pan Maciej Ujazdowski nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu ani w prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta. 

 

14.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach zarządzających 

i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

Emitent niniejszym oświadcza, że nie ma wiedzy o istnieniu jakichkolwiek konfliktów interesów u osób wskazanych 

w pkt 14.1. powyżej pomiędzy ich obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami i innymi obowiązkami 

każdej z tych osób. 

Emitent oświadcza, że nie ma również wiedzy o potencjalnych konfliktach interesów u osób wskazanych w pkt 14.1. 

pomiędzy ich obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami i innymi obowiązkami każdej z tych osób. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta nie istnieją żadne porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, 

dostawcami ani innymi osobami, na mocy których osoby opisane w pkt 14.1 zostały powołane na członków organów 

zarządzających i nadzorczych Emitenta. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta nie zostały ustanowione jakiekolwiek ograniczenia uzgodnione przez osoby, 

o których mowa w pkt 14.1 w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych 

Emitenta.  
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15. Wynagrodzenie i inne świadczenia 

15.1. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom organów Emitenta i 

osobom zarządzającym wyższego szczebla 

Tabela 15.1. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego za rok obrotowy 2015 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja 
Okres pełnienia 

funkcji 
Wynagrodzenie 
za 2015 [zł] 

Podstawa wypłaty 
wynagrodzenia 

1 Piotr Górowski Prezes Zarządu 1 I - 31 XII 180 000,00 umowa o pracę 

2 Joanna Siempińska Członek (od III 2015 
Wiceprezes) Zarządu 

1 I - 31 XII 144 000,00 umowa o pracę 

3 Krzysztof Kaczmarczyk Członek (od III 2015 
Wiceprezes) Zarządu 

1 I - 31 XII 192 000,00 umowa o prace 

4 Adam Chełchowski Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

1 I - 31 XII 24 000,00 uchwała 16/2013 ZWZ 
z 20.06.2013 

5 Paweł Bala Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

1 I - 31 XII 24 000,00 uchwała 16/2013 ZWZ 
z 20.06.2013 

6 Marek Kacprowicz Członek Rady Nadzorczej 1 I - 31 XII 24 000,00 uchwała 16/2013 ZWZ 
z 20.06.2013 

7 Damian Czarnecki Członek Rady Nadzorczej 1 I - 10 VI 12 602,48 uchwała 16/2013 ZWZ 
z 20.06.2013 

8 Wojciech Palukiewicz Członek Rady Nadzorczej 1 I - 10 VI 12 602,48 uchwała 16/2013 ZWZ 
z 20.06.2013 

9 Piotr Gawryś Członek Rady Nadzorczej 11 VI- 31 XII 13 333,00 uchwała 16/2013 ZWZ 
z 20.06.2013 

10 Maciej Ujazdowski Członek Rady Nadzorczej 11 VI - 31 XII 13 333,00 uchwała 16/2013 ZWZ 
z 20.06.2013 

 

Wynagrodzenie dla członków organów Spółki ani dla osób zarządzających wyższego szczebla nie było płacone w 

formie świadczeń w naturze. 

Emitent oświadcza, że nie posiada żadnych warunkowych ani odroczonych świadczeń z tytułu wynagrodzeń wobec 

członków organów Emitenta i osób zarządzających wyższego szczebla. 

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego 

podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne 

świadczenia 

Poza świadczeniami wynikającymi z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych odprowadzanych do 

ZUS, Emitent nie przekazuje żadnych kwot na poczet świadczeń emerytalnych, rentowych lub podobnych dla osób 

wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych oraz innych osób zarządzających wyższego 

szczebla. W szczególności Emitent nie gromadzi środków na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne 

świadczenia dla osób wymienionych w punkcie 14.1. 
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16. Praktyki organu zarządzającego i nadzorującego 

16.1. Okres sprawowanej kadencji oraz data jej zakończenia 

16.1.1. Zarząd 

Statut Emitenta w § 9 ust. 1 stanowi, że członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 

Obecny, trzyosobowy Zarząd sprawuje funkcję od 25 marca 2015 roku. Dniem upływu kadencji Zarządu będzie 

więc dzień 25 marca 2020 roku, przy czym - zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. - mandaty członków Zarządu wygasną 

z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 

2019. 

16.1.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 8 ust. 2 i 21 Statutu Emitenta członkowie powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Ponieważ 

kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwa od 11 czerwca 2015 roku, dniem upływu jej kadencji będzie 11 czerwca 

2018 roku, przy czym - zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. - mandaty członków Rady Nadzorczej 

wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2017. 

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów 

zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego 

podmiotów zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili 

rozwiązania stosunku pracy 

Żaden z Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie zawarł z Emitentem umów określających świadczenie 

wypłacane w chwili  rozwiązania stosunku pracy.  

Wszyscy członkowie Zarządu są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umów o pracę. Członkowie Rady 

Nadzorczej Emitenta nie są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umów o pracę, ani też na podstawie żadnych 

innych umów. W przypadku rozwiązania stosunku pracy wszystkim członkom Zarządu przysługują świadczenia 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy.  

16.3. Informacje o komisjach do spraw audytu i komisji do spraw 

wynagrodzeń Emitenta 

W Spółce nie powołano komitetu audytu ani komitetu do spraw wynagrodzeń. 

Ponieważ Rada Nadzorcza Emitenta liczy 5 członków to - zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym - zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 12 listopada 2015 r. uchwałą nr 5/11/2015 postanowiło, że w 

okresie, w którym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu 

będzie wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie. 

W opinii Emitenta członkami Rady Nadzorczej, którzy w myśl art. 86 ust. 4 ustawy 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 z późn. zm.) spełniają warunki niezależności i posiadają kwalifikacje w 

dziedzinie rachunkowości są Pan Marek Kacprowicz i Pan Maciej Ujazdowski. 
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16.4. Oświadczenie o stosowaniu procedur ładu korporacyjnego 

Na Dzień Prospektu Emitent jest spółką notowaną w ASO na rynku NewConnect, na którym obowiązują zasady 

ładu korporacyjnego „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”. (Załącznik nr 1 do uchwały 795/2008 

Zarządu GPW z dnia 31 października 2008, z późn. zm.). 

W dniu 16 marca 2015 roku Emitent przekazał - w raporcie rocznym za rok 2014 - oświadczenie w przedmiocie 

stosowania powyższych zasad ładu korporacyjnego. Treść oświadczenia jest następująca: 

 

 ZASADA 
TAK / NIE/ 

NIE DOTYCZY 
UWAGI 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 

jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych 

narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do 

informacji. Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu z 

tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej. 

TAK 

z wyłączeniem 

transmisji obrad 

WZA, rejestracji 

video i upub-

licznienia 

nagrania. 

Informacje dotyczące WZA i jego 

przebiegu Spółka będzie 

publikowała w postaci raportów 

bieżących i umieszczała na 

stronach internetowych. 

Akcjonariusze, którzy nie brali 

udziału w WZA będą mogli 

zapoznać się z zagadnieniami 

poruszanymi na WZA.  

Z wyłączeniem transmitowania 

obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrowania przebiegu obrad i 

upubliczniania go na stronie 

internetowej. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 

sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza 

na niej: 

TAK  

3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 

startowa), 

TAK  

3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, 

z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem 

pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK  

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka 

rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki TAK  

3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok 

obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami 

do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy) 

TAK  

3.9 Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK   

3.10 Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w 

spółce za relacje inwestorskie i kontakty z mediami 

TAK   

3.11 (skreślony) –   

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK   

3.13 Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z 

inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych 

TAK   
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3.14 Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 

wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 

nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 

uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 

operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych 

TAK   

3.15 (skreślony) –   

3.16 Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem 

obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, 

wraz z odpowiedziami nazadawane pytania, 

TAK  

3.17 Informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 

uzasadnieniem, 

TAK   

3.18 Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i 

powodach zarządzenia przerwy, 

TAK   

3.19 Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała 

umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 

wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy 

TAK   

3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora 

akcji emitenta, 

TAK   

3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

TAK   

3.22 (skreślony) –   

3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 

zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku 

pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 

internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 

niezwłocznie. 

TAK   

4 Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową, według 

wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK   

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną 

korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl 

NIE Obecnie zasada ta nie jest 

stosowana przez Emitenta. Spółka 

zamieszcza na swojej stronie 

internetowej oraz aktualizuje na 

bieżąco wszystkie niezbędne 

materiały i informacje dotyczące 

relacji inwestorskich. 

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą 

TAK   

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 

emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę. 

TAK   

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 

do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 

wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK   

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:    

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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9.1 Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK   

9.2 Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec 

emitenta usług w każdym zakresie 

TAK   

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 

obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 

trakcie walnego zgromadzenia 

TAK   

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami 

TAK   

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 

poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

TAK   

13 Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a 

datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające 

z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK   

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 

Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 

upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 

§ 3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK   

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 

nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 

pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

TAK   

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy 

warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. 

TAK   

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 

zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać 

co najmniej:  

•  informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 

otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta 

mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 

 •  zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem, 

•  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 

realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 

objętym raportem,  

•  kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta 

i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE Obecnie zasada ta nie jest 

stosowana przez Emitenta. 

Publikowane raporty bieżące i 

okresowe zapewniają 

akcjonariuszom oraz inwestorom 

dostęp do kompletnych i 

wystarczających informacji 

dających pełny obraz sytuacji 

Spółki. Emitent publikuje wszelkie 

istotne informacje dla inwestorów 

za pośrednictwem giełdowych 

systemów informacyjnych oraz 

korporacyjnej strony internetowej. 

Emitent odpowiada na bieżąco na 

pytania inwestorów. 
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Spółka zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW 2016” od chwili złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Emitent będzie stosował wskazane wyżej zasady ładu korporacyjnego, bez wyłączeń jakichkolwiek zasad 

szczegółowych.  

Członkami niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” są: 

Pan Marek Kacprowicz, Pan Piotr Gawryś i Pan Maciej Ujazdowski. 

  

17. Osoby fizyczne pracujące najemnie 

17.1. Liczba pracowników 

Tabela 17.1.1. Średnia liczba zatrudnionych w Gekoplast S.A. według rodzaju umów o zatrudnienie 

Rodzaj umowy  rok 2013 rok 2014 rok 2015 
rok 2016 
(do Dnia 

Prospektu) 

umowy o pracę, w tym:      

 - na czas nieokreślony  201 177 176 171 

 - na czas określony  27 31 58 68 

razem liczba pracowników  228 208 234 239 

umowy inne  (zlecenia)  45 7 4 5 

 

Tabela 17.1.2. Średnia liczba pracowników Gekoplast S.A. zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, według poziomu wykształcenia 

Wykształcenie  rok 2013 rok 2014 rok 2015 
rok 2016 
(do Dnia 

Prospektu) 

wyższe  45 37 39 43 

policealne  2 5 7 7 

średnie  83 77 96 98 

zasadnicze zawodowe  68 58 64 68 

podstawowe  30 31 28 23 

razem liczba pracowników  228 208 234 239 

 

Tabela 17.1.3. Średnia liczba pracowników Gekoplast S.A. zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, według działów 

Dział  rok 2013 rok 2014 rok 2015 
rok 2016 
(do Dnia 

Prospektu) 

Zarząd i administracja  21 21 21 22 

Produkcja  162 140 171 176 

Logistyka  27 28 23 21 

Sprzedaż  18 19 19 20 

razem liczba pracowników  228 208 234 239 

 W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów 

bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą 

zaistniałą sytuację. 

TAK   

17 (skreślony) –   



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

95 

Stan zatrudnienia obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych przez Gekoplast S.A. z pominięciem 

pracowników zatrudnionych przez Agencje pracy. 

Wzrost zatrudnienia spowodowany jest uruchomieniem trzeciej zmiany w dziale produkcji opakowań, a także 

zwiększeniem produkcji  w efekcie zakupu nowych linii produkcyjnych. 

17.2. Posiadane akcje i opcje na akcje 

Tabela 17.2.1.  Akcje Emitenta posiadane przez osoby wymienione w pkt 14.1. 

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 
udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

Piotr Górowski 174 525 2,99% 

Joanna Siempińska 174 525 2,99% 

Krzysztof Kaczmarczyk 174 525 2,99% 

Razem 523 575 8,96% 

 

Na Dzień Prospektu żadna z osób wymienionych w pkt 14.1. nie posiada opcji ani innych instrumentów finansowych 

uprawniających do objęcia akcji Emitenta. W szczególności żadna z tych osób na Dzień Prospektu nie posiada 

Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego opisanego w pkt 17.3. 

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w 

kapitale Emitenta 

W Spółce funkcjonuje program motywacyjny, przyjęty Uchwałą nr 3/2014 NWZ z dnia 2 grudnia 2014 roku 

(„Program Motywacyjny”). Zgodnie z treścią uchwały celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie 

optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki, a także długoterminowego wzrostu jej wartości, 

poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym z Emitentem.  

Program Motywacyjny realizowany jest poprzez emisje warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 

odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki - z 

pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. 

W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego NWZ z dnia 2 grudnia 2014 roku podjęło także Uchwałę nr 

4/2014 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii E, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

Uchwała postanawia o emisji do 800.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia akcji 

serii E z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”). Każdy Warrant 

Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii E. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie, są 

niezbywalne (podlegają jednakże dziedziczeniu). Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z 

chwilą ich wydania osobie uprawnionej i mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje członkom Zarządu, kluczowym pracownikom i współ-

pracownikom Spółki na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia regulaminu 

Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w 

celu wykonania postanowień regulaminu Programu Motywacyjnego. Lista osób uprawnionych jest ustalana na 

wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą.  

Uchwała stanowi też o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki - o kwotę nie większą niż 

800.000,00 zł - w drodze emisji nie więcej niż 800.000 Akcji Serii E. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Zgodnie z treścią 

uchwały Akcje Serii E obejmowane są wyłącznie za wkłady pieniężne, a cena emisyjna jednej Akcji Serii E jest 

równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł. Prawo objęcia Akcji Serii E może być wykonane w terminie do dnia 

31 grudnia 2018 roku.  

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w powyższej Uchwale NWZ Rada Nadzorcza w dniu 25 marca 2015 roku 

Uchwałą nr 6/03/15 przyjęła regulamin Programu Motywacyjnego, określający szczegółowe warunki jego realizacji. 

Zgodnie z treścią tego regulaminu Program Motywacyjny realizowany jest w czterech następujących częściach: 
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- w części I przedmiotem oferty mogło być do 400.000 Warrantów Subskrypcyjnych, a warunkiem jej 

przeprowadzenia było wprowadzeniu akcji Spółki do notowań w alternatywnym systemie obrotu, 

- w części II Spółka może zaoferować do 266.666 Warrantów Subskrypcyjnych - w związku z realizacją w roku 

2014 przez każdą z uprawnionych osób celów finansowych i niefinansowych określonych przez Radę 

Nadzorczą; 

- w części III i IV zostanie zaoferowanych (w każdej z nich) do 266.666 Warrantów Subskrypcyjnych, w związku 

z realizacją - odpowiednio - w roku 2015 i 2016 przez każdą z uprawnionych osób celów finansowych i 

niefinansowych określonych przez Radę Nadzorczą. 

Zaoferowanie łącznie 800.000 Warrantów Subskrypcyjnych powoduje wygaśnięcie programu. 

Regulamin stanowi także, że w ramach każdej części Programu Motywacyjnego będzie ustalana odrębna lista osób 

uprawnionych. Terminem jej przygotowania w części I, II i III był 30 kwietnia 2015 roku, a w części IV - 30 kwietnia 

2016 roku. Z kolei w terminach do 30 kwietnia 2015 roku w odniesieniu do części I i II, do 30 kwietnia 2016 roku 

w odniesieniu do części III i do 30 kwietnia 2017 roku w odniesieniu do części IV Rada Nadzorcza w formie uchwały 

przyjmie listę osób uprawnionych wraz z liczbą Warrantów Subskrypcyjnych do zaoferowania każdemu z nich. 

Ostateczna liczba oferowanych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zależna jest od realizacji celów 

finansowych i niefinansowych określonych dla każdej z osób. Ocena spełnienia kryteriów dokonana będzie przez 

Radę Nadzorczą w oparciu o sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 

Posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje wyłączne prawo do objęcia Akcji Serii E. Prawo do ich 

objęcia może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Objęcie Akcji Serii E nastąpi po ich opłaceniu 

po cenie emisyjnej, równej wartości nominalnej. 

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta, Uchwałą nr 1/04/2015 ustaliła listę osób uprawnionych 

do udziału w I części Programu Motywacyjnego. Znaleźli się na niej wszyscy członkowie Zarządu Spółki, z prawem 

do otrzymania po 133.333 Warrantów Subskrypcyjnych, czyli łącznie 399.999. W tym samym dniu, Uchwałą nr 

4/04/2015, Rada Nadzorcza ustaliła listę osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przyznając 

wskazanym powyżej osobom uprawnionym po 133.333 Warrantów Subskrypcyjnych.  

Także 30 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie ustalenia list osób uprawnionych do 

udziału w II części Programu Motywacyjnego (Uchwała nr 2/04/2015) i osób uprawnionych do objęcia Warrantów 

Subskrypcyjnych w ramach tej części (Uchwała nr 5/04/2015, zmieniona następnie Uchwałą 6/05/2015 z dnia 

25 maja 2015 roku). Zgodnie z ich treścią w ramach II części Programu Motywacyjnego uprawnionych do 

otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych było 10 osób, w tym troje członków Zarządu, którzy uzyskali prawa do 

123.576 warrantów (po 41.192) oraz 7 osób spośród kluczowego personelu Spółki, z których każda została 

uprawniona do otrzymania 1.956 Warrantów Subskrypcyjnych (razem 13.692 szt.). W ramach II części Programu 

Motywacyjnego przydzielono więc łącznie 137.268 Warrantów Subskrypcyjnych, z 266.666 możliwych do 

zaoferowania w tej części. 

Warunkiem przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych było zawarcie ze Spółką umowy przewidującej zakaz 

zbywania Akcji Serii E do dnia 30 kwietnia 2016 roku.  

Odnośnie III części Programu Motywacyjnego Rada Nadzorcza podjęła 30 kwietnia 2015 roku Uchwałę nr 

3/04/2015 w sprawie ustalenia listy uprawnionych. Na liście figurują nazwiska 10 osób - tych samych, którym 

przydzielono Warranty Subskrypcyjne w II części Programu Motywacyjnego. Dla każdej z nich określono cele, 

których realizacja jest warunkiem uzyskania uprawnień do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych. Łączna liczba 

warrantów wskazanych na liście wynosi 133.333 (z 266.666 możliwych do przydzielenia w tej części), ale Rada 

Nadzorcza - podejmując w 2016 roku uchwałę w sprawie wskazania osób, które otrzymają Warranty Subskrypcyjne 

będzie mogła ustalić inną liczbę. 

Do dnia 01 czerwca 2015 roku nastąpiło zaoferowanie i objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych w ramach 

realizacji I i II części Programu Motywacyjnego. Wszyscy członkowie Zarządu Spółki otrzymali po 174.525 

warrantów, czyli łącznie 523 575. Pozostałym osobom uprawnionym - w liczbie siedmiu - przyznano 13 692 

warrantów. Ogółem przyznano więc 537 267 Warrantów Subskrypcyjnych. 

W dniu 9 czerwca 2015 roku wszyscy posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych złożyli oświadczenia o objęciu 

537.267 Akcji Serii E. W tym samym dniu Akcje Serii E zostały im przez Spółkę wydane. Z chwilą wydania Akcji 

Serii E nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 537 267 zł. 

 

Za wyjątkiem opisanego powyżej Programu Motywacyjnego nie istnieją - zgodnie z najlepsza wiedzą Emitenta - 

żadne inne ustalenia dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Spółki. 
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18. Znaczni akcjonariusze 

18.1. Osoby inne niż członkowie organów zarządzających i nadzorczych, 

które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale 

Emitenta 

Na Dzień Prospektu Emisyjnego struktura własności akcji Spółki jest następująca:  

Tabela 18.1.  Akcjonariat Emitenta 

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 

udział w kapitale 
zakładowym 

i głosach na WZ 

Capital Partners Investment I FIZ 4 458 616 76,31% 

CP FIZ 83 115 1,42% 

pozostali Akcjonariusze 1 300 821 22,26% 

Razem 5 842 552 100,00% 

 

18.2. Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta 

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż wynikające z posiadanych akcji. 

18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu 

sprawującego kontrolę nad Emitentem 

Na Dzień Prospektu Emitent jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 4 pkt. 15 Ustawy o Ofercie, od Capital 

Partners Investment I FIZ, posiadającego 4.458.616 akcji uprawniających do wykonywania 4.458.616 głosów na 

WZ, co stanowi 76,31% ogólnej liczby głosów, a wraz z CP I FIZ - funduszem zarządzanym przez to samo 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. - 4.541.731 akcji i 77,74% głosów.  

Posiadaczem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, uprawniających do 

wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów jest Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie - 

spółka publiczna, notowana na GPW.  

Capital Partners S.A. jest także jedynym akcjonariuszem TFI Capital Partners S.A. 

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem 

zależnym (w rozumieniu Ustawy o Ofercie) od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które jest jego organem, 

podmiotu zarządzającego funduszem ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w 

radzie inwestorów lub zgromadzeniu inwestorów.  

W świetle powyższego Emitent nie jest więc podmiotem zależnym ani od TFI Capital Partners S.A. ani od jego 

podmiotu dominującego - Capital Partners S.A. 

Capital Partners S.A. (która - jak wskazano wyżej - nie jest dla Emitenta podmiotem dominującym) jest podmiotem 

sprawującym pośrednio kontrolę nad Emitentem w rozumieniu art. 3 pkt 34 Ustawy o Rachunkowości i MSR 24. 

Podstawą do uznania Capital Partners S.A. za podmiot sprawujący pośrednio kontrolę nad Spółką jest posiadanie 

przez nią 100% certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ - podmiotu dominującego Emitenta. 

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w 

przyszłości spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne ustalenia, których realizacja może w przyszłości spowodować 

zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 
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19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

19.1. Podmioty powiązane z Emitentem, w rozumieniu MSR 24, w okresie 

objętym historycznymi informacjami finansowymi i później, do Dnia 

Prospektu 

 

Tabela 19.1.1.  Osoby i podmioty sprawujące bezpośrednio kontrolę nad Spółką lub mające na nią 

bezpośrednio znaczący wpływ 

Lp. 
Imię i nazwisko 

lub nazwa (firma) 
rodzaj 

powiązania 
okres opis powiązania 

1. 
Capital Partners Investment 
I FIZ 

kontrola nad 
Emitentem 

od 1 I 2013 
do Dnia Prospektu 

kontrola  

 

Tabela 19.1.2.  Osoby i podmioty sprawujące pośrednio kontrolę nad Spółką lub mające na nią 

pośrednio znaczący wpływ 

Lp. 
Imię i nazwisko 

lub nazwa (firma) 
rodzaj 

powiązania 
okres opis powiązania 

1. Capital Partners S.A. 
kontrola 

pośrednia nad 
Emitentem 

od 1 I 2013 
do Dnia Prospektu 

kontrola pośrednia - posiadanie 100% 
certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners 

Investment I FIZ 

 

Tabela 19.1.3. Członkowie kluczowego personelu kierowniczego Emitenta lub jego podmiotu 

dominującego 

Lp. 
Imię i nazwisko lub nazwa 

(firma) 
rodzaj 

powiązania 
Okres opis powiązania 

1 Pan Piotr Górowski osobowe 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 
Prezes Zarządu Emitenta 

2 Pani Joanna Siempińska osobowe 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 
Wiceprezes Zarządu (do 24.III.2015 

Członek Zarządu) Emitenta 

3 Pan Krzysztof Kaczmarczyk osobowe 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 
Wiceprezes Zarządu (do 24.III.2015 

Członek Zarządu) Emitenta 

4 Pan Adam Chełchowski osobowe 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 
Prezes (do 15 V 2014 Wiceprezes) Zarządu TFI Capital Partners 

S.A. - organu podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem 

6 Pan Damian Czarnecki osobowe 
od 15 V 2014 

do Dnia Prospektu 

Wiceprezes Zarządu TFI Capital Partners S.A. - organu 
podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem 

Członek Rady Nadzorczej Emitenta (od 2 XII 2014 do 11 VI 2015) 

7 
Pani  Joanna 
Kwiatkowska-Rulnicka 

osobowe 
od 11 III 2015 

do Dnia Prospektu 
Członek Zarządu TFI Capital Partners S.A. - organu 

podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem 

8 Pan Paweł Bala osobowe 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 
Członek Rady Nadzorczej Emitenta 

9 Pan Marek Kacprowicz osobowe 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 
Członek Rady Nadzorczej Emitenta 

10 Pan Piotr Gawryś osobowe 
od 11 VI 2015 

do Dnia Prospektu 
Członek Rady Nadzorczej Emitenta 

11 Pan Maciej Ujazdowski osobowe 
od 11 VI 2015 

do Dnia Prospektu 
Członek Rady Nadzorczej Emitenta 

12 Pan Wojciech Palukiewicz osobowe 
 od 2 XII 2014 
do 11 VI 2015 

Członek Rady Nadzorczej Emitenta 

14 Pan Włodzimierz Kucharski osobowe 
od 1 I 2013 

do 15 V 2014 
Prezes Zarządu TFI Capital Partners S.A. - organu 
podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem 
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Tabela 19.1.4. Podmioty zależne 

Lp. nazwa (firma) rodzaj powiązania okres opis powiązania 

1 Geko-Kart sp. z o.o. kontrola 
od 1 I 2013 

do 30 XII 2013 
kontrola (100% udziałów) 

 

Tabela 19.1.5. Podmioty kontrolowane lub współkontrolowane przez osoby sprawujące kontrolę, 

współkontrolę lub mające znaczący wpływ na Emitenta oraz przez członków 

kluczowego personelu kierowniczego Emitenta lub jego podmiotu dominującego. 

Lp. 
Imię i nazwisko 

lub nazwa (firma) 
rodzaj powiązania okres opis powiązania 

1 Certis sp. z o.o. 
kontrola przez podmiot 

sprawujący kontrolę 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 
podmiot kontrolowany przez Capital Partners 
Investment I FIZ - 100% w kapitale i głosach 

2 Plantator S.A. 
kontrola przez podmiot 

sprawujący kontrolę 
od 10 VII 2013 

do Dnia Prospektu 
podmiot kontrolowany przez Capital Partners 
Investment I FIZ - 91,12% w kapitale i głosach 

3 Monetia sp. z o.o: 
kontrola przez podmiot 

sprawujący kontrolę 
od 5 V 2014 

do Dnia Prospektu 
podmiot kontrolowany przez Capital Partners 
Investment I FIZ - 100% w kapitale i głosach 

4 
Dynamic Business 
Management sp. z o.o 

kontrola przez członka 
kluczowego personelu 

kierowniczego Emitenta 

od 1 I 2013 
do Dnia Prospektu 

98% udziałów podmiotu należy do Pani Joanny 
Siempińskiej - Wiceprezesa Zarządu Emitenta 

5 TFI Capital Partners S.A. 
kontrola przez podmiot 

sprawujący pośrednio kontrolę 
od 1 I 2013 

do Dnia Prospektu 
podmiot kontrolowany przez Capital 
Partners S.A. - 100% w kapitale i głosach 

6 
Dom Maklerski 
Capital Partners S.A. 

kontrola przez podmiot 
sprawujący pośrednio kontrolę 

od 1 I 2013 
do Dnia Prospektu 

podmiot kontrolowany przez Capital 
Partners S.A. - 100% w kapitale i głosach 

 

Tabela 19.1.6. Podmioty na które znaczący wpływ mają osoby sprawujące kontrolę lub 

współkontrolę nad Emitentem 

Lp. 
Imię i nazwisko 

lub nazwa (firma) 
rodzaj powiązania okres opis powiązania 

1 Plantator S.A. 
znaczący wpływ podmiotu 

sprawującego kontrolę 

od 1 I 2013 
do 10 VII 2013 

podmiot na który Capital Partners Investment I FIZ ma 
znaczący wpływ - 40% (od 29 IV - 26%) w kapitale i głosach 

2 Onico S.A. 
znaczący wpływ podmiotu 

sprawującego kontrolę 

od 1 I 2013 
do 27 VI 2014 

podmiot na który Capital Partners Investment I FIZ ma 
znaczący wpływ - 32,7%  w kapitale i 24,7% w głosach 

3 
Natural Gas Trading 
sp. z o.o. S.K.A. 

znaczący wpływ podmiotu 
sprawującego kontrolę 

od 1 I 2013 
do 27 XI 2013 

podmiot na który Capital Partners Investment I FIZ 
ma znaczący wpływ - 45% w kapitale i głosach 

4 
Invest House Mazury 
sp. z o.o. 

znaczący wpływ podmiotu 
sprawującego kontrolę 

od 1 I 2013 
do Dnia Prospektu 

podmiot na który Capital Partners Investment I FIZ ma 
znaczący wpływ - 45% (od 29 IV - 26%) w kapitale i głosach 

 

19.2. Wykaz transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi z Emitentem 

19.2.1. Transakcje w roku 2013 

Transakcjami zawartymi przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w roku 2013 były wypłaty wynagrodzeń dla 

członków organów Spółki, przedstawione w Tabeli 19.2.1. poniżej. 

Tabela 19.2.1. Wynagrodzenia członków organów Emitenta w roku 2013 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie [zł] 

1 Piotr Górowski Prezes Zarządu 1 I - 31 XII 180 000,00 

2 Joanna Siempińska Członek  Zarządu 1 I - 31 XII 144 000,00 

3 Krzysztof Kaczmarczyk Członek  Zarządu 1 I - 31 XII 192 000,00 

4 Adam Chełchowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 20 VI - 31 XII 12 734,00 
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Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie [zł] 

5 Paweł Bala Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 20 VI - 31 XII 12 734,00 

6 Marek Kacprowicz Członek Rady Nadzorczej 20 VI - 31 XII 12 734,00 
 

Oprócz powyższych, w roku 2013 Emitent zawarł z Dynamic Business Management sp. z o.o. transakcje zakupu 

towarów i materiałów na kwotę 2 050 825 zł, sprzedaży materiałów i produktów na kwotę 77 750 zł oraz zakupił w 

tym podmiocie usługi konsultingowe na łączną kwotę 360.000 zł. 

Transakcje były zawierane na warunkach rynkowych a Spółka sporządza do powyższych transakcji dokumentację 

do cen transferowych. 

W roku 2013 Dom Maklerski Capital Partners S.A. świadczył na rzecz Emitenta usługę depozytu akcji, za którą 

otrzymał od Spółki wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.000 zł.  

19.2.2. Transakcje w roku 2014 

Transakcjami zawartymi przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w roku 2014 były wypłaty wynagrodzeń dla 

członków organów Spółki, przedstawione w Tabeli 19.2.2. poniżej. 

Tabela 19.2.2. Wynagrodzenia członków organów Emitenta w roku 2014 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie [zł] 

1 Piotr Górowski Prezes Zarządu 1 I - 31 XII 180 000,00 

2 Joanna Siempińska Członek  Zarządu 1 I - 31 XII 144 000,00 

3 Krzysztof Kaczmarczyk Członek  Zarządu 1 I - 31 XII 192 000,00 

4 Adam Chełchowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 I - 31 XII 24 000,00 

5 Paweł Bala Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1 I - 31 XII 24 000,00 

6 Marek Kacprowicz Członek Rady Nadzorczej 1 I - 31 XII 24 000,00 
 

Oprócz powyższych, w roku 2014 Emitent zawarł z Dynamic Business Management sp. z o.o. transakcje zakupu 

towarów i materiałów na kwotę 1 247 758 zł, sprzedaży materiałów i produktów na kwotę 81 751 zł oraz zakupił w 

tym podmiocie usługi konsultingowe na łączną kwotę 360.000 zł. 

Transakcje były zawierane na warunkach rynkowych a Emitent sporządza do powyższych transakcji dokumentację 

do cen transferowych. 

W roku 2014 Dom Maklerski Capital Partners S.A. świadczył na rzecz Emitenta usługi: 

- depozytu akcji - wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.000 zł, 

- przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej 850.000 akcji Spółki, z tytułu której w 2014 roku otrzymał 

kwotę 8.000 zł. 

19.2.3. Transakcje w roku 2015 

Transakcjami zawartymi przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w roku 2015 były wypłaty wynagrodzeń dla 

członków organów Spółki, przedstawione w Tabeli 19.2.3. poniżej. 

Tabela 19.2.3. Wynagrodzenia członków organów Emitenta w roku 2015 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie [zł] 

1 Piotr Górowski Prezes Zarządu 1 I - 31 XII 180 000,00 

2 Joanna Siempińska Członek (od III 2015 Wiceprezes) Zarządu 1 I - 31 XII 144 000,00 

3 Krzysztof Kaczmarczyk Członek (od III 2015 Wiceprezes) Zarządu 1 I - 31 XII 192 000,00 

4 Adam Chełchowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 I - 31 XII 24 000,00 

5 Paweł Bala Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1 I - 31 XII 24 000,00 

6 Marek Kacprowicz Członek Rady Nadzorczej 1 I - 31 XII 24 000,00 

7 Damian Czarnecki Członek Rady Nadzorczej 1 I - 10 VI 12 602,48 
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Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie [zł] 

8 Wojciech Palukiewicz Członek Rady Nadzorczej 1 I - 10 VI 12 602,48 

9 Piotr Gawryś Członek Rady Nadzorczej 11 VI- 31 XII 13 333,00 

10 Maciej Ujazdowski Członek Rady Nadzorczej 11 VI - 31 XII 13 333,00 
 

Oprócz powyższych, w roku 2015 Emitent zawarł z Dynamic Business Management sp. z o.o. transakcje zakupu 

towarów i materiałów na kwotę 1 536 342 zł, sprzedaży materiałów i produktów na kwotę 20.323 zł oraz zakupił w 

tym podmiocie usługi konsultingowe na łączną kwotę 360.000 zł. 

Transakcje były zawierane na warunkach rynkowych a Spółka sporządza do powyższych transakcji dokumentację 

do cen transferowych. 

W roku 2015 Dom Maklerski Capital Partners S.A. świadczył na rzecz Emitenta usługi: 

- depozytu akcji - wynagrodzenie w łącznej kwocie 4.500 zł,  

- przeprowadzenia i rozliczenia oferty publicznej 850.000 akcji Spółki, z tytułu której w 2015 roku otrzymał kwotę 

8.000 zł, 

- wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  - 15.000 zł, 

-  pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w obrocie na rynku NewConnect  - 20.000 zł, 

- doradztwo w zakresie przygotowania do ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym - 14.000 zł 

19.2.4. Transakcje w roku 2016 - do Dnia Prospektu 

Transakcjami zawartymi przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w roku 2016 były wypłaty wynagrodzeń dla 

członków organów Spółki, przedstawione w Tabeli 19.2.4. poniżej. 

Tabela 19.2.4. Wynagrodzenia członków organów Emitenta w roku 2016 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie [zł] 

1 Piotr Górowski Prezes Zarządu 1 I - nadal 30 000,00 

2 Joanna Siempińska Wiceprezes Zarządu 1 I - nadal 24 000,00 

3 Krzysztof Kaczmarczyk Wiceprezes Zarządu 1 I - nadal 32 000,00 

4 Adam Chełchowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 I - nadal 4 000,00 

5 Paweł Bala Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1 I - nadal 4 000,00 

6 Marek Kacprowicz Członek Rady Nadzorczej 1 I - nadal 4 000,00 

7 Piotr Gawryś Członek Rady Nadzorczej 1 I - nadal 4 000,00 

8 Maciej Ujazdowski Członek Rady Nadzorczej 1 I - nadal 4 000,00 
 

W roku 2016 (do Dnia Prospektu) Dom Maklerski Capital Partners S.A. świadczył na rzecz Emitenta usługi: 

- depozytu akcji - wynagrodzenie w kwocie 500 zł/mies. będzie płatne po upływie kwartału kalendarzowego,  

-  pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w obrocie na rynku NewConnect  - 4.000 zł, 

- doradztwo w zakresie przygotowania do ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym, w tym sporządzenie części Prospektu - 30.000 zł. 
 

Oprócz powyższych, w roku 2016, do Dnia Prospektu Emitent zawarł z Dynamic Business Management sp. z o.o. 

transakcje zakupu towarów i materiałów na kwotę 164 006,01 zł brutto,  sprzedaży materiałów i produktów na kwotę 

101,84 zł brutto, oraz zakupił w tym podmiocie usługi konsultingowe na łączną kwotę 36 900 zł brutto. 

Transakcje były zawierane na warunkach rynkowych a Spółka sporządza do powyższych transakcji dokumentację 

do cen transferowych. 

Z końcem lutego 2016 roku Emitent zakończył współpracę z podmiotem wskazanym powyżej w zakresie dostawy 

surowców, zamierza ją jeszcze kontynuować w ramach usług konsultingowych do zakończenia prowadzonych 

obecnie projektów (przewidywany czas - do końca roku 2016). 
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Dynamic Business Management sp. z o.o realizowała dostawy surowców do Gekoplast w ramach wsparcia procesu 

zakupu surowców pomocniczych, u dostawców z którymi współpraca jest obwarowana rygorystycznymi warunkami 

w zakresie przyznanych limitów lub wręcz ich braku oraz wymagała bezwzględnej terminowości regulowania 

zobowiązań za zakupione materiały. 

Podstawowymi celami współpracy w tym zakresie były:  

- zapewnienie niezakłóconych i terminowych dostaw, uniezależnionych od terminowości spłaty zobowiązań i 

wyznaczonych przez dostawców limit zakupowych 

- uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z przeterminowanymi płatnościami,  

- wydłużenie terminu płatności poprzez udzielenie kredytu kupieckiego na zakupy realizowane za przedpłaty bądź 

z krótszym terminem płatności 

Świadczenie dostaw odbywało się na zasadach jednorazowych zamówień i dostaw potwierdzanych każdorazowo 

przez pracowników Działów Zakupów Spółki oraz Dział Logistyki przy odbiorze zamówionego surowca.  

Obrót z Dynamic Business Management sp. z o.o. odbywał się na zasadach cen rynkowych i na warunkach 

rynkowych nie odbiegających od warunków ustalonych z innymi dostawcami Emitenta oraz powszechnie 

panującymi i akceptowalnymi na rynku obrotu surowcami oraz towarami handlowymi w branży chemicznej.   

Proces zakupów był realizowany w pionie handlowym, podlegającemu Dyrektorowi Handlowemu niezwiązanemu 

ze spółką Dynamic Business Management. Ceny każdej transakcji porównywane były z cenami rynkowymi 

notowanymi na platformie Plastics.online, lub na bazie oferty konkurencyjnej. Rewalizacja dostaw odbywała się 

poprzez fizyczną dostawą surowca lub zamówionych komponentów oraz ich odbiór przez dział logistyczny 

podlegający Dyrektorowi Generalnemu niezwiązanemu ze spółką Dynamic Business Management. Do każdej 

transakcji tworzona była w Spółce dokumentacja dotycząca cen transferowych, dokumentująca porównanie cen 

zakupów od spółki Dynamic Business Management z cenami rynkowymi. 

Dynamic Business Management sp. z o.o. została wybrana przez Emitenta do współpracy w roku 2010, czyli przed 

powstaniem powiązania osobowego (Pani Joanna Siempińska została powołana w skład Zarządu Emitenta 12 

grudnia 2011 r.). Wyboru dokonano w oparciu o udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów 

restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych. Wybór został dokonany na podstawie przedstawionych referencji 

związanych z realizacją projektów. Zespół DBM znany był także ówczesnemu głównemu akcjonariuszowi Emitenta, 

ponieważ uczestniczył w projektach optymalizacji prowadzonych m.in. przez spółki portfelowe Capital Partners 

S.A..  

Zakres usługi konsultingowej realizowanej obecnie na rzecz Gekoplast S.A. dotyczy wsparcia merytorycznego, 

konsultacji w zakresie prowadzonych przez Spółkę projektów optymalizacji procesów produkcyjnych, wykonywanie 

zleconych działań o charakterze kontrolno-usprawniającym z zakresie funkcjonalnym procedur, prawidłowości 

rozliczeń produkcji, kosztów odpadów itp. oraz zgodności danych wymienianych pomiędzy różnymi systemami 

informatycznymi oraz fizycznie tworzonymi dokumentami i raportami 

Konsultacje gospodarcze Dynamic Business Management dotyczą prowadzonych przez Spółkę następujących 

projektów:  

a) Wdrożenie systemu Kaizen w zakresie: eliminacji nadprodukcji materiałowej, optymalizacji wykorzystania 

posiadanych zasobów materiałowych, ludzkich i infrastruktury, optymalizacji wykorzystania majątku 

produkcyjnego, konsultacji w zakresie rozwiązań automatyzacji produkcji i standaryzacji procesów 

produkcyjnych i logistycznych, doradztwa w zakresie eliminacji zbędnych ruchów logistyczno- produkcyjnych, 

konsultacje w zakresie przepływów materiałowych, logistycznych, optymalizacji logistyki wewnętrznej.  

b) TPM (Total Productive Management) w zakresie: eliminacji / minimalizacji przestojów posiadanego majątku 

produkcyjno- logistycznego, zapewnienia standaryzacji procesów technicznych, minimalizacji czasów awarii, 

konsultacji w zakresie planów i realizacji przeglądów majątku produkcyjnego, wyposażenia peryferyjnego, 

infrastruktury, konsultacji w zakresie organizacji służb technicznych i utrzymania ruchu. 

c) SMED: optymalizacja czasów przezbrojeń urządzeń produkcyjnych i logistycznych, standaryzacja przezbrojeń, 

konsultacje w zakresie skrócenia i automatyzacji przezbrojeń,  

d) „System żółtych kartek”- konsultacje w zakresie stworzenia i wdrożenia systemu, jego wykonywania, 

prowadzenie statystyki efektywności systemu. 

e) „System eliminacji wąskich gardeł”- konsultacje w zakresie określenia wąskich gardeł w obszarze służb 

technicznych, logistycznych, produkcyjnych, konsultacje w zakresie optymalizacji/eliminacji „wąskich gardeł” 

powodujących opóźnienia przepływów materiałowych i wartości.  
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f) 5s- system standaryzacji procesów i ich organizacji w obszarze produkcyjnym, logistycznych, planistycznym, 

administracji, konsultacje w zakresie wdrożenia projektu, 

g) Konsulting gospodarczy w zakresie: innowacyjności produktów, technologii, optymalizacji podatkowej, 

procesowej, tworzenia procedur wewnętrznych. 

h) Konsulting w zakresie stworzenia systemu totalnego zapewnienia jakości, wdrożenia procedury produkcji pod 

szczególnym nadzorem dla produktów o podwyższonych wymogach jakościowych, wdrożenia procedur 

produkcji w warunkach zachowania szczególnej czystości - farmacja, konsultacji w zakresie organizacji procesu 

produkcji wyrobów do farmacji.  

i) Konsulting w zakresie polityki zatrudnienia, konsulting w zakresie tworzenia systemów motywacyjnych, siatki 

zaszeregowań. 

Usługi te mają charakter doradczy oraz zewnętrzny i są niezależne od funkcji zarządczych sprawowanych zgodnie 

z kompetencjami przez Zarząd. Usługi wykonuje dwóch konsultantów zatrudnionych przez Dynamic Business 

Management sp. z o.o. oraz konsultanci współpracujący merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne tematy. 

Niezależny nadzór nad prowadzonymi projektami sprawują Prezes Zarządu i Wiceprezes ds. Handlowych. Odbiór 

prac odbywa się na bazie załączanych do faktur protokołów prac. Niezależne badanie jakości usług prowadzone 

jest przez Prezesa Zarządu na bazie spotkań z konsultantami wykonującymi usługę doradztwa oraz na bazie 

przedstawianych na każdym etapie prac sprawozdań z realizacji. Osoby kontrolujące wykonanie prac są niezależne 

i niezwiązane z firmą Dynamic Business Management sp. z o.o.  

W związku z faktem, że większość projektów realizowanych w ramach usług konsultingowych znajduje się 

końcowej, fazie współpraca w tym obszarze w bieżącym roku zostanie najprawdopodobniej całkowicie zakończona. 

19.3. Należności i zobowiązania Emitenta w stosunku do podmiotów 

powiązanych 

Stan należności i zobowiązań Emitenta w stosunku do podmiotu powiązanego Dynamic Businnes Management sp. 

z o.o. na każdy z dni bilansowych okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, czyli na 31 grudnia 

2013  roku, na 31 grudnia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela 

Tabela19.3. Należności i zobowiązania Emitenta do Dynamic Businnes Management sp. z o.o. 

[ zł ] 31 XII 2013 31 XII 2014 31 XII 2015 

Należności brutto 59,04 760,69 452,99 

Zobowiązania brutto 319 714,41 194 288,13 214 039,57 
 

Stan należności i zobowiązań Emitenta w stosunku do pozostałych podmiotów powiązanych na 31 grudnia 2013  

roku, 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2015 roku jak również na Dzień Prospektu był równy 0,00 (słownie: zero) zł. 

. 
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20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów 

Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat 

20.1. Historyczne informacje finansowe  

20.1.1. Źródła informacji 

Przedstawione w niniejszym Prospekcie Emisyjnym historyczne dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta 

zostały sporządzone zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 

2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla Emitentów z siedzibą na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości. 

Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (art.26b) Emitent 

miał prawo zastosować proporcjonalny schemat dla prospektu emisyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, tj. 

zaprezentować tylko jeden okres porównawczy. Spełnienie definicji małego i średniego przedsiębiorstwa odbyło 

się na podstawie Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art.25 ust.2) z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. 

Historyczne dane finansowe prezentowane w Prospekcie zostały sporządzone na podstawie poniższych informacji: 

▪ uprzednio zweryfikowanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych Gekoplast S.A. za okresy: 

a. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., 

b. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 

▪ opinii biegłych rewidentów o sprawozdaniach finansowych za lata 2014 i 2013 oraz raportów biegłych 

rewidentów z przeprowadzonych badań, 

▪ danych finansowych z ewidencji analitycznej i syntetycznej wynikających z ksiąg rachunkowych dotyczących 

prezentowanych okresów, 

▪ zestawień zawierających przekształcone dane finansowe celem doprowadzenia do porównywalności. 

Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zamieszczone w 

prospekcie emisyjnym historyczne dane finansowe za lata 2014 i 2013 zostały sporządzone w sposób 

zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich 

prezentowanych okresach, zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu 

finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających 

zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego. Za sporządzenie historycznych danych 

finansowych odpowiedzialność ponosi Zarząd Emitenta. 
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20.1.2. Opinie biegłych rewidentów 

20.1.2.1. Opinia o historycznych danych finansowych 
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20.1.2.2. Opinia o sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2014 roku 
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20.1.2.3. Opinia o sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2013 roku 
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20.1.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

20.1.3.1. Dane identyfikujące jednostkę 

Nazwa (firma) i siedziba jednostki: Gekoplast Spółka Akcyjna 

 ul. Krasickiego 13 

 42-693 Krupski Młyn  

Przedmiot działalności jednostki: PKD 2221Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw 

sztucznych  

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  (nr KRS 0000357223) 

20.1.3.2. Czas trwania Emitenta 

Czas trwania działalności Gekoplast SA (Spółka, Jednostka, Emitent) jest nieoznaczony. 

20.1.3.3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane 
porównywalne 

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Porównywalne 

dane finansowe zaprezentowano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.  

Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (art.26b) Emitent 

miał prawo zastosować proporcjonalny schemat dla prospektu emisyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, tj. 

zaprezentować tylko jeden okres porównawczy. Spełnienie definicji małego i średniego przedsiębiorstwa odbyło 

się na podstawie Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art.25 ust.2) z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. 

20.1.3.4 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

Skład Zarządu Spółki na dzień bilansowy i w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: 

Piotr Górowski  -  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, 

Joanna Siempińska -  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, 

Krzysztof Kaczmarczyk -  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu. 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy i w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: 

Adam Chełchowski -  Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Paweł Bala -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Marek Kacprowicz -  Członek Rady Nadzorczej, 

Damian Czarnecki -  Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Palukiewicz -  Członek Rady Nadzorczej. 

W trakcie 2014 roku skład Rady Nadzorczej uległ rozszerzeniu z 3 do 5 osób. 

20.1.3.5. Dane łączne 

W skład przedsiębiorstwa Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. 

20.1.3.6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Gekoplast SA nie jest jednostką dominującą wobec innych jednostek, w związku z czym nie sporządza 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

20.1.3.7. Połączenie spółek 

W dniu 31 grudnia 2013 roku właściwy sąd rejestrowy zarejestrował połączenie Spółki Gekoplast S.A. oraz Geko-

Kart Sp. z o.o., stanowiącej w dniu połączenia jednostkę zależną od Spółki, gdzie Gekoplast S.A. stanowiła Spółkę 
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przejmującą zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Ponieważ w wyniku połączenia nie doszło do przejęcia 

kontroli, połączenie rozliczono, zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów za 

okres od przejęcia kontroli do daty połączenia. Jednocześnie ujęto w księgach rachunkowych ujemną wartość firmy 

ustaloną z zastosowaniem metody nabycia na dzień przejęcia kontroli przez Gekoplast S.A. nad Geko-Kart Sp. 

z o.o., które nastąpiło w roku 2010. 

Dzięki takiej prezentacji danych za rok 2013, dokładnie przedstawiają one sytuację całej zorganizowanej 

działalności gospodarczej Emitenta, w związku z czym nie zachodzą przesłanki uznania Emitenta za emitenta o 

złożonej historii finansowej w myśl art. 4a ust 4 Rozporządzenia o prospekcie. 

20.1.3.8. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarządowi Spółki nie są znane okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności. 

20.1.3.9. Porównywalność danych finansowych 

Porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 

20.1.3.10. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych 

Opinie podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych sporządzonych za okresy 

zaprezentowane w niniejszym Prospekcie nie zawierały zastrzeżeń, a jedynie uwagi objaśniające. 

20.1.3.11 Zasady (polityka) rachunkowości 

Informacje zawarte w Prospekcie obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek 

zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz noty 

objaśniające sporządzone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. 

w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach 

finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla Emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości obowiązującymi 

jednostki kontynuujące działalność. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Rokiem obrotowym dla Gekoplast SA jest rok kalendarzowy. Okresami sprawozdawczymi są kolejne miesiące w 

roku obrotowym. 

Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 

przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów 

i kosztów, ostrożnej wyceny oraz istotności. 

Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jednostki jest złoty polski. Jednostką sprawozdania są pełne złote (PLN). 

Należy zwrócić uwagę, że kwoty wynikające z ksiąg rachunkowych zaokrąglono do pełnych złotych, dlatego mogą 

wynikać różnice wynikające z zaokrągleń pomiędzy wartością ujawnionych w sprawozdaniu finansowym sum a 

łączną wartością ich składowych w pełnych złotych. 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu 

ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. 

Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową. 

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco: 

Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych Stawka amortyzacyjna 

koszty zakończonych prac rozwojowych nd 

wartość firmy 7 % 

patenty, licencje, znaki firmowe 100% lub 50% 

oprogramowanie komputerowe 100% lub 50% 
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inne wartości niematerialne i prawne 100% 
 

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w 

momencie oddania do użytkowania. 

W pozycji środki trwałe ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, 

inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia,  pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie 

(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Wartość 

początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone 

zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków 

trwałych. 

Dla środków trwałych używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustala się indywidualne stawki 

amortyzacyjne zgodne z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem stopnia zużycia 

i przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności.  

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji: 

Rodzaj środków trwałych Metoda amortyzacji Stawki amortyzacyjne 

Budynki i budowle metoda liniowa 2,5%, 4,5%, 5%, 10% 

Maszyny i urządzenia metoda liniowa 5%, 7%, 10%, 14% 

Komputery metoda liniowa 100% 

Środki transportu metoda liniowa 20% 

Pozostałe środki trwałe metoda liniowa 10%, 20% 

Inwestycje w obcych środkach trwałych (nieruchomości) metoda liniowa nd 

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN 
Jednorazowo w momencie 

oddania do użytkowania 
100 % 

 

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po 

miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji. Grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów nie są 

amortyzowane. 

Spółka prowadzi odrębną ewidencję wg stawek podatkowych i odrębną wg stawek amortyzacji bilansowej. 

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy 

aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą 

wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. 

Test na utratę wartości środków trwałych 

Spółka dokonuje na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, 

że składnik aktywów lub grupa aktywów straciły na wartości. Składnik aktywów lub grupa aktywów utraciły wartość, 

a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody utraty 

wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów 

(„zdarzenia powodujące stratę”), a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe 

przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów lub grupy aktywów, których wiarygodne oszacowanie jest 

możliwe. 

Do środków trwałych w budowie zalicza się nakłady na środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 

ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub 

przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od 

zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice 

kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty 

operacji finansowych. Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku 
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wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane 

do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania. 

Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania 

pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje 

przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących 

przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako 

środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat 

leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i 

zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty 

zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla 

własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, 

wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z 

dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. 

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako 

koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.  

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych.  

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen 

nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. 

Skutki zmian wartości godziwych inwestycji powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z aktualizacji 

wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał 

z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota 

ujmowana jest jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji 

poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku 

zysków i strat. 

Zaliczki na środki trwałe w wartości nominalnej wpłaconych zaliczek. 

Zapasy wyceniane są według: 

▪ cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

▪ metodą FI-FO na dzień rozchodu (sprzedaży, zużycia na potrzeby własne, likwidacji itp.). 

Materiały ujmowane są w cenach zakupu. Na dzień bilansowy materiały wycenione są według metody „pierwsze 

przyszło – pierwsze wyszło”. Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub 

trudno zbywalne. Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają wartość materiałów wykazywaną w bilansie. 

Produkcja w toku i półprodukty wycenia są w koszcie wytworzenia. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty 

pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych 

materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej obliczanej, jako iloczyn roboczogodzin przypisany do danego 

zlecenia produkcyjnego oraz stałej stawki kosztowej, oraz kosztów wydziałowych przypadających na konkretny 

produkt wyliczanych jako stały narzut do kosztów robocizny danego zlecenia produkcyjnego. Odpady wyceniane 

są według cen sprzedaży netto, pomniejszony o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze 

sprzedaży przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Przyjęcie odpadów użytkowych następuje na podstawie 

dokumentów stosowanych w obrocie magazynowym. 

W ciągu roku obrotowego produkty w toku o przewidywanym czasie wykonania do 3 miesięcy wycenia się w 

wysokości: wg stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie kosztów planowanych lub normatywnych 

skorygowanych o odchylenia w stosunku do kosztów rzeczywistych, na dzień bilansowy produkty w toku produkcji 

wycenia się według kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. 

Produkty gotowe wycenia się według kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, obliczanych 

tak jak dla produkcji w toku i półproduktów. W przypadku stosowania cen ewidencyjnych, ustalenie kosztów 

wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto wymaga rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych.  

Spółka dokonuje zbiorczo odpisów wartości poszczególnych rodzajów zapasów zalegających na magazynach wg 

następujących zasad: 

▪ 20% odpisu na zapasy zalegające na magazynie od 1 roku do 2 lat, 
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▪ 50% odpisu na zapasy zalegające na magazynie od 2 do 3 lat, 

▪ 100% odpisu na zapasy zalegające na magazynie powyżej 3 lat. 

Należności z tytułu dostaw i usług ujmowane są i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z 

uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. Odpisy na należności wątpliwe szacowane są w 

momencie, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Odpisy aktualizujące wartość 

bilansową należności w Spółce Gekoplast SA tworzy się na następujące pozycje: 

▪ należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, do wysokości należności 

nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu 

komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 

▪ należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, 

▪ należności kwestionowanych przez dłużników (należności sporne) oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a 

według oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest 

prawdopodobna – do wysokości roszczenia nie znajdującego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu, 

▪ należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio 

dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 

▪ należności, których termin wymagalności zapłaty na dzień bilansowy został przekroczony o 180 do 360 dni – w 

wysokości 10% należności, z uwzględnieniem oceny finansowej dłużnika i możliwości uregulowania należności 

▪ należności, których termin wymagalności zapłaty na dzień bilansowy został przekroczony o 361 do 730 dni – w 

wysokości 50% należności, z uwzględnieniem oceny finansowej dłużnika i możliwości uregulowania należności 

▪ należności, których termin wymagalności zapłaty na dzień bilansowy został przekroczony o 731 dni – w 

wysokości 100% należności, z uwzględnieniem oceny finansowej dłużnika i możliwości uregulowania 

należności. 

Odpisów aktualizujących dokonuje się w każdym przypadku, za wyjątkiem sytuacji, w których istnieje pewność 

otrzymania zapłaty, np. w przypadku, jeżeli należność została w sposób wiarygodny zabezpieczona np. w formie 

hipoteki, gwarancji bankowej, ubezpieczenia należności, zastawu lub  zapłata została dokonana po dniu 

bilansowym a przed dniem sporządzenia sprawozdania. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane i wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty. Termin 

płatności zobowiązań kształtuje się w spółce od 14 do 60 dni. 

Należności i zobowiązania w walucie obcej na dzień bilansowy wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia 

bilansowego. Różnice kursowe z wyceny odnosi się na przychody lub koszty finansowe odpowiednio.  

Środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich 

wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się 

w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego 

usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla 

pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 

poprzedzający, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny 

kurs. 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Na 

dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i zarejestrowanej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Kapitał udziałowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych 

udziałów.  

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku oraz z dopłat wspólników. 

Kapitał rezerwowy został utworzony na umorzenie akcji własnych w kwocie 678 585,00 zł.  

W dniu 02.12.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4/2014 dokonało warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 800.000 z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 16.12.2014r Zarząd Spółki. podjął 
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uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia 354.715 szt. akcji własnych serii 

B2. Do zakończenia roku obrotowego tj. do dnia 31.12.2014r. Spółka nie otrzymała postanowienia z Sądu o 

rejestracji powyższych zmian. 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub 

prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 

nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się według 

uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości. 

Spółka tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia emerytalne i podobne 

pracownicze – krótkoterminowe oraz długoterminowe oraz pozostałe rezerwy. 

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których 

powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych 

okresów sprawozdawczych, a w szczególności ubezpieczenia i reklama. Za bierne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające 

w szczególności: 

▪  ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych do dnia bilansowego, 

jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

▪  z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania 

w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji, 

▪  otrzymane dotacje do środków trwałych. 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 

wielkości świadczeń. 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na 

dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną 

w sprawozdaniu finansowym. 

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest 

w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś 

zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników 

majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione na ten dzień koszty 

transakcji.  

Wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu, rezultat działalności Spółki osiągnięty w pewnym okresie 

(miesiąca, roku obrachunkowego). Rezultat ten może być dodatni (zysk bilansowy) lub ujemny (strata bilansowa). 

Elementami wyniku finansowego są: 

▪ przychody ze sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, pozostałe przychody 

operacyjne, przychody finansowe), 

▪ koszty uzyskania przychodów (koszty działalności operacyjnej, wartość sprzedanych towarów i materiałów, 

pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe), 

▪ straty i zyski nadzwyczajne, 

▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, 

Koszty ewidencjonowane są z wykorzystaniem kont zespołu 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz kont 

zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczenie. 

 

20.1.3.12. Średnie kursy wymiany złotego 

EUR 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

kurs na koniec okresu 4,2623 4,1472 

kurs średni 4,1893 4,2110 

najwyższy kurs w okresie 4,3138 4,3432 

najniższy kurs w okresie 4,0998 4,0671 
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20.1.3.13.  Wybrane historyczne dane finansowe 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      
w tys. zł w tys. EUR 

2014 rok              2013 rok              2014 rok              2013 rok              

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

76 365 75 809 18 229 18 003 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 681 4 454 1 356 1 058 

III. Zysk (strata) brutto 4 916 3 525 1 173 837 

IV. Zysk (strata) netto 4 132 3 233 986 768 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

5 347 4 406 1 276 1 046 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-4 979 -6 486 -1 189 -1 540 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-863 1 634 -206 388 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -496 -446 -118 -106 

IX. Aktywa razem  59 534 53 303 13 968 12 853 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 536 37 304 9 276 8 995 

XI. Zobowiązania długoterminowe 5 642 6 540 1 324 1 577 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe  22 773 18 771 5 343 4 526 

XIII. Kapitał własny  19 998 15 999 4 692 3 858 

XIV. Kapitał zakładowy  5 660 5 660 1 328 1 365 

XV. Liczba akcji (szt.) 5 660 000 5 660 000 5 660 000 5 660 000 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR)  

0,7 0,6 0,2 0,1 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR)  

0,7 0,6 0,2 0,1 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 
EUR) 

3,5 2,8 0,8 0,7 

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

3,5 2,8 0,8 0,7 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł / EUR)* 

0,4 0,0 0,1 0,0 
 

*  Patrz nota 40. 

Powyższe dane finansowe za 2013 i 2014  rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

-  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

na dzień 31-12-2013 i 31-12-2014 roku – kurs złotych / EUR, 

-  poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 

każdego miesiąca okresu obrotowego od 01-01-2013 do 31-12-2013 roku – kurs złotych / EUR  oraz od 01-01-

2014 do 31-12-2014 roku – kurs złotych / EUR. 

 

20.1.3.14 Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych 

różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy 

sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami 
rachunkowości a sprawozdaniami, które zostałyby sporządzone zgodnie z 
MSR 

Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości, w tym zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 
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Spółka dokonała identyfikacji obszarów występowania różnic oraz ich wpływu na wartość kapitałów własnych i 

wyniku finansowego pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami 

rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR/MSSF. 

Główne różnice (tytuły i kwoty) w wartościach ujawnionych danych pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a 

MSR/MSSF oraz ich wpływ na wynik finansowy netto i kapitał własny (aktywa netto) Spółki zestawiono w 

poniższych tabelach. 

31.12.2014 

Lp. Tytuł różnicy Kwota 
Wpływ na 

wynik 
finansowy 

Wpływ na 
wynik z lat 
ubiegłych 

Łączny wpływ 
na kapitały 

własne 

1 
Zmiana wartości środków trwałych na podstawie 
ich wyceny do wartości godziwych na dzień 
przejścia na MSSF (31.12.2012r.) 

4 347 690   4 347 690 4 347 690 

2 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

-826 061   -826 061 -826 061 

3 
Zwiększenie amortyzacji środków trwałych za 
2013 rok wycenionych na dzień przejścia na 
MSSF wg wartości godziwej 

-215 488   -215 488 -215 488 

4 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

40 943   40 943 40 943 

5 
Różnica na wartości zlikwidowanych/sprzedanych 
w 2013 roku środków trwałych wycenionych w 
wartości godziwej 

-438 227   -438 227 -438 227 

6 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

83 263   83 263 83 263 

7 
Zwiększenie amortyzacji środków trwałych za 
2014 rok wycenionych na dzień przejścia na 
MSSF wg wartości godziwej 

-141 166 -141 166   -141 166 

8 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

26 822 26 822   26 822 

9 
Różnica na wartości zlikwidowanych/sprzedanych 
w 2014 roku środków trwałych wycenionych w 
wartości godziwej 

19 101 19 101   19 101 

10 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

-3 629 -3 629   -3 629 

11 
Rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nitroerg 

4 822 579   4 822 579 4 822 579 

12 
Odwrócenie przychodu z rozliczenia ww. zysku na 
dobro wyniku 2013 roku 

-355 233   -355 233 -355 233 

13 
Skorygowanie odpisu środków trwałych w ciężar 
ujemnej wartości firmy 

-35 551   -35 551 -35 551 

14 
Odwrócenie przychodu z rozliczenia ww. zysku na 
dobro wyniku 2014 roku 

-355 233 -355 233   -355 233 

15 
Rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia spółki 
Geko-Kart 

2 043 896   2 043 896 2 043 896 

16 
Odwrócenie przychodu z rozliczenia ww. zysku na 
dobro wyniku 2013 roku 

-148 389   -148 389 -148 389 

17 
Odwrócenie przychodu z rozliczenia ww. zysku na 
dobro wyniku 2014 roku 

-148 389 -148 389   -148 389 

  Razem: -602 494 9 319 422 8 716 928 

 
  
31.12.2013 
     

Lp. Tytuł różnicy Kwota 
Wpływ na 

wynik 
finansowy 

Wpływ na 
wynik z lat 
ubiegłych 

Łączny wpływ 
na kapitały 

własne 

1 
Zmiana wartości środków trwałych na podstawie 
ich wyceny do wartości godziwych na dzień 
przejścia na MSSF (31.12.2012r.) 

4 347 690   4 347 690 4 347 690 
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Lp. Tytuł różnicy Kwota 
Wpływ na 

wynik 
finansowy 

Wpływ na 
wynik z lat 
ubiegłych 

Łączny wpływ 
na kapitały 

własne 

2 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

-826 061   -826 061 -826 061 

3 
Zwiększenie amortyzacji środków trwałych za 
2013 rok wycenionych na dzień przejścia na 
MSSF wg wartości godziwej 

-215 488 -215 488   -215 488 

4 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

40 943 40 943   40 943 

5 
Różnica na wartości zlikwidowanych/sprzedanych 
w 2013 roku środków trwałych wycenionych w 
wartości godziwej 

-438 227 -438 227   -438 227 

6 
Odroczony podatek dochodowy od powyższej 
korekty 

83 263 83 263   83 263 

7 
Rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nitroerg 

4 822 579   4 822 579 4 822 579 

8 
Odwrócenie przychodu z rozliczenia ww. zysku na 
dobro wyniku 2013 roku 

-355 233 -355 233   -355 233 

9 
Skorygowanie odpisu środków trwałych w ciężar 
ujemnej wartości firmy 

-35 551 -35 551   -35 551 

10 
Rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia spółki 
Geko-Kart 

2 043 896   2 043 896 2 043 896 

11 
Odwrócenie przychodu z rozliczenia ww. zysku na 
dobro wyniku 2013 roku 

-148 389 -148 389   -148 389 

   Razem: -1 068 681 10 388 104 9 319 422 

 

Sprawozdania finansowe sporządzone wg  /MSSF zawierałyby w sobie kilka różnic prezentacyjnych, w porównaniu 

ze sprawozdaniami sporządzonymi wg polskich zasad rachunkowości. Najważniejsze z nich to: 

1) Pozycja „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” nie zostałaby zaliczona do grupy „inwestycje krótkoterminowe” i 

wymagałaby prezentacji w odrębnej pozycji aktywów; 

2) Zidentyfikowane składniki aktywów i pasywów związanych z działalnością socjalną oraz Zakładowym 

Funduszem Świadczeń Socjalnych zostałyby ujęte per saldo w pozostałych zobowiązaniach;  

3) Podstawowe elementy sprawozdania finansowego jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian 

w kapitałach własnych przyjęłyby układy wymagane przez MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych; 

4) W wyniku korekt dotyczących lat 2012 i wcześniej, należałoby ująć dodatkowe sprawozdanie z sytuacji 

finansowej za 2012 rok oraz przekształcić go tak, jak gdyby prawidłowe podejście było stosowane od zawsze; 

5) Spółka dokonuje odpisów aktualizujących zapasów i ich odwrócenia w korespondencji z pozostałymi 

kosztami/przychodami operacyjnymi. Wg MSSF należałoby takie odpisy księgować w korespondencji z 

kosztami zużytych materiałów / sprzedanych towarów/ kosztem wytworzenia sprzedanych produktów/ kosztem 

własnym; 

6) Pojawiłoby się ujawnianie w sprawozdaniu (rachunku) z przepływów pieniężnych informacji dotyczącej 

przepływów z tytułu podatku dochodowego związanych z zapłaconym podatkiem dochodowym. 

7) Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych byłyby księgowane w ciężar kosztów zatrudnienia zamiast w 

pozostałych kosztach operacyjnych; 

8) Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej należałoby księgować w korespondencji z kosztami 

operacyjnymi/ kosztem własnym. 

Wskazane powyżej zmiany prezentacyjne nie miałyby wpływu na wartość wyniku finansowego netto ani na wartość 

kapitałów własnych Spółki 
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20.1.4. Podstawowe sprawozdania finansowe 

20.1.4.1 BILANS 
 

BILANS                                                                                                                             Nota 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

    

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe   45 792 296  42 208 416  

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 - - 

          - wartość firmy   - - 

      2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 44 857 157  41 261 668  

      3. Należności długoterminowe 4, 8 - - 

          3.1. Od jednostek powiązanych   - - 

          3.2. Od pozostałych jednostek   - - 

      4. Inwestycje długoterminowe 5 - - 

          4.1. Nieruchomości   - - 

          4.2. Wartości niematerialne i prawne   - - 

          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe   - - 

                a) w jednostkach powiązanych   - - 

                b) w pozostałych jednostkach   - - 

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe   - - 

       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 935 139  946 748  

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   935 139  946 748  

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   - - 

II. Aktywa obrotowe   13 741 705  11 094 426  

      1. Zapasy 7 4 390 080  4 773 601  

      2. Należności krótkoterminowe 8, 9 9 095 025  5 559 440  

          2.1. Od jednostek powiązanych   - - 

          2.2. Od pozostałych jednostek   9 095 025  5 559 440  

      3. Inwestycje krótkoterminowe   232 417  728 303  

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 232 417  728 303  

                 a) w jednostkach powiązanych   - - 

                 b) w pozostałych jednostkach   - - 

                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   232 417  728 303  

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   - - 

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 24 182  33 081  

A k t y w a  r a z e m   59 534 000  53 302 842  

    

P a s y w a       

I. Kapitał własny   19 997 602  15 998 506  

      1. Kapitał zakładowy 13 5 660 000  5 660 000  

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)                               - - 

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 (1 033 300) (1 033 300) 

      4. Kapitał zapasowy 15 10 693 221  12 495 890  

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 -   

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 678 585  - 

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   (133 080) (4 357 238) 

      8. Zysk (strata) netto   4 132 176  3 233 154  

      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18 -   

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   39 536 398  37 304 336  

      1. Rezerwy na zobowiązania 21 3 442 310  3 789 009  

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 836 671  2 709 634  

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   296 421  428 232  

                 a) długoterminowa   137 464  369 275  

                 b) krótkoterminowa   158 957  58 957  
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BILANS                                                                                                                             Nota 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

    

          1.3. Pozostałe rezerwy   309 218  651 143  

                 a) długoterminowe   - - 

                 b) krótkoterminowe   309 218  651 143  

      2. Zobowiązania długoterminowe 22 5 641 957  6 540 334  

          2.1. Wobec jednostek powiązanych   - - 

          2.2. Wobec pozostałych jednostek   5 641 957  6 540 334  

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 22 772 586  18 771 214  

          3.1. Wobec jednostek powiązanych   - - 

          3.2. Wobec pozostałych jednostek   22 732 475  18 733 161  

          3.3. Fundusze specjalne   40 111  38 052  

      4. Rozliczenia międzyokresowe 24 7 679 546  8 203 779  

          4.1. Ujemna wartość firmy   5 823 681  6 327 303  

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   1 855 865  1 876 476  

                 a) długoterminowe   1 738 241  1 719 637  

                 b) krótkoterminowe   117 624  156 840  

P a s y w a  r a z e m   59 534 000  53 302 842  
 

Wartość księgowa   19 997 602 15 998 506 

Liczba akcji   5 660 000 5 660 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 3,5 2,8 

Rozwodniona liczba akcji   5 660 000 5 660 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 3,5 2,8 

 

POZYCJE POZABILANSOWE 

POZYCJE POZABILANSOWE   Nota 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Należności warunkowe 26 - - 

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)   - - 

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń   - - 

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)   - - 

           - otrzymanych gwarancji i poręczeń   - - 

2. Zobowiązania warunkowe 26 2 680 271  2 607 893  

    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   - - 

            - udzielonych gwarancji i poręczeń   - - 

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   2 680 271  2 607 893  

           - sprawa sporna roszczeń odszkodowawczych Polimark S.r.l   2 680 271  2 607 893  

           - weksel do dyskonta   - - 

3. Inne (z tytułu)     

Pozycje pozabilansowe, razem   2 680 271  2 607 893  

 

Spółka posiada zobowiązania warunkowe wynikające z roszczeń odszkodowawczych Polimark S.r.l. 

Szczegółowe wyjaśnienia zostały zaprezentowane w nocie objaśniającej nr 26. 

 

20.1.4.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny Nota 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

  76 364 682  75 808 572  

    - od jednostek powiązanych   - - 

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 74 889 837  74 472 764  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny Nota 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 1 474 846  1 335 808  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

  60 488 259  59 620 919  

   - od jednostek powiązanych   - - 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 59 397 559  58 658 444  

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   1 090 700  962 475  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   15 876 423  16 187 653  

IV. Koszty sprzedaży   6 961 493  6 452 092  

V. Koszty ogólnego zarządu   4 601 075  5 282 122  

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   4 313 856  4 453 439  

VII. Pozostałe przychody operacyjne   1 855 527  1 511 089  

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   78 756  - 

       2. Dotacje   253 016  219 941  

       3. Inne przychody operacyjne 30 1 523 755  1 291 148  

VIII. Pozostałe koszty operacyjne   488 109  1 510 703  

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   - 23 844  

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   - 181 042  

       3. Inne koszty operacyjne 31 488 109  1 305 816  

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   5 681 273  4 453 825  

X. Przychody finansowe 32 46 428  111 931  

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   - - 

         - od jednostek powiązanych   - - 

     2. Odsetki, w tym:   46 426  111 636  

         - od jednostek powiązanych   - - 

     3. Zysk ze zbycia inwestycji   - - 

     4. Aktualizacja wartości inwestycji   - - 

     5. Inne   2  295  

XI. Koszty finansowe 33 811 806  1 041 164  

     1. Odsetki, w tym:   680 510  1 034 619  

         - dla jednostek powiązanych   - - 

     2. Strata ze zbycia inwestycji   - - 

     3. Aktualizacja wartości inwestycji   - - 

     4. Inne   131 296  6 545  

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)   4 915 895  3 524 592  

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   - - 

         1. Zyski nadzwyczajne 35 - - 

         2. Straty nadzwyczajne 36 - - 

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   4 915 895  3 524 592  

XV. Podatek dochodowy 37 783 719  291 438  

        a) część bieżąca   645 074  170 199  

        b) część odroczona   138 645  121 239  

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   - - 

XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 40 4 132 176  3 233 154  

 

Zysk (strata) netto (zanualizowany)   4 132 176 3 233 154 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych    5 660 000 5 660 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 41 0,7 0,6 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    5 660 000 5 660 000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 41 0,7 0,6 
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20.1.4.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 15 998 506  15 480 494  

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 

   b) korekty błędów  podstawowych (133 080) (2 854 965) 

I.a. Kapitał  własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 865 426  12 625 529  

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 660 000  5 660 000  

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - 

                 a) zwiększenia (z tytułu) - - 

                     - emisji akcji (wydania udziałów) - - 

                b) zmniejszenia (z tytułu) - - 

                     - umorzenia akcji (udziałów) - - 

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 660 000  5 660 000  

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - 

          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - 

                 a) zwiększenia (z tytułu) - - 

                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - 

          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - 

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu (1 033 300) (1 033 300) 

          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - - 

                 a) zwiększenia (z tytułu) - - 

                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - 

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (1 033 300) (1 033 300) 

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 495 890  10 928 273  

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego (1 802 669) 1 567 617  

                 a) zwiększenia (z tytułu) 3 233 154  1 567 617  

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - 

                     - z podziału zysku (ustawowo) 3 233 154  1 567 617  

                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - 

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 035 823  - 

                     - pokrycia straty 4 357 238  - 

                  - utworzenie kapitału rezerwowego 678 585  - 

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 693 221  12 495 890  

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - 

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - 

                  a) zwiększenia (z tytułu) - - 

                  b) zmniejszenia (z tytułu) - - 

                      - zbycia środków trwałych - - 

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - 

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - 

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 678 585  - 

                   a) zwiększenia (z tytułu) 678 585  - 

                  - kapitał na umorzenie akcji własnych 678 585  - 

                   b) zmniejszenia (z tytułu) - - 

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 678 585  - 

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (1 124 084) (74 479) 

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 233 154  2 827 304  

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 

                   b) korekty błędów podstawowych - 147 239  

            7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 233 154  2 974 543  

            7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych (3 233 154) (2 230 282) 

                   a) zwiększenia (z tytułu) - - 

                       - podziału zysku z lat ubiegłych - - 

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 3 233 154  2 230 282  

                       - pokrycie straty z lat ubiegłych - 1 567 617  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

                       - przekazanie na kapitał zapasowy 3 233 154  662 665  

            7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - 744 261  

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (4 357 238) (2 901 783) 

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 

                   b) korekty błędów  podstawowych (133 080) (3 002 204) 

            7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (4 490 318) (5 903 987) 

            7.7.  Zmiany straty z lat ubiegłych 4 357 238  802 488  

                   a) zwiększenia (z tytułu) - - 

                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - 

                   b) zmniejszenia (z tytułu) (4 357 238) (802 488) 

                       - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych - (802 488) 

                       - pokrycie straty z kapitału zapasowego (4 357 238)   

             7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (133 080) (5 101 499) 

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (133 080) (4 357 238) 

         8. Wynik netto 4 132 176  3 233 154  

             a) zysk netto 4 132 176  3 233 154  

             b) strata netto - - 

             c) odpisy z zysku - - 

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 997 602  15 998 506  

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 997 602  15 998 506  

 

20.1.4.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia      

  I. Zysk (strata) netto 4 132 176  3 233 154  

  II. Korekty razem 1 214 478  1 172 780  

       1. Amortyzacja 2 020 349  1 726 153  

       2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - - 

       3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 623 337  912 875  

       4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (78 756) (83 867) 

       5. Zmiana stanu rezerw (346 700) 350 682  

       6. Zmiana stanu zapasów 383 521  3 303 243  

       7. Zmiana stanu należności (3 535 585) 808 236  

       8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 2 652 038  (5 107 037) 

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (503 726) (737 505) 

      10. Inne korekty     

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 346 655  4 405 934  

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  - metoda pośrednia      

  I. Wpływy  1 190 124  311 608  

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 189 889  205 435  

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 234  106 173  

           a) w jednostkach powiązanych - - 

               - zbycie aktywów finansowych - - 

               - dywidendy i udziały w zyskach - - 

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 

               - odsetki - - 

               - inne wpływy z aktywów finansowych - - 

           b) w pozostałych jednostkach  234  106 173  

               - zbycie aktywów finansowych - - 

               - dywidendy i udziały w zyskach - - 

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

               - odsetki 234  106 173  

               - inne wpływy z aktywów finansowych - - 

       4. Inne wpływy inwestycyjne - - 

  II. Wydatki 6 169 232  6 797 891  

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 169 232  6 797 891  

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

       3. Na aktywa finansowe, w tym: - - 

           a) w jednostkach powiązanych - - 

               - nabycie aktywów finansowych - - 

               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - 

           b) w pozostałych jednostkach  - - 

               - nabycie aktywów finansowych - - 

               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - 

       4. Inne wydatki inwestycyjne - - 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (4 979 108) (6 486 283) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  - - 

 I. Wpływy  3 867 889  13 767 617  

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

- - 

       2. Kredyty i pożyczki 3 867 889  13 767 617  

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

       4. Inne wpływy finansowe - - 

  II. Wydatki  4 731 321  12 133 394  

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 

       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - 

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 379 305  10 590 763  

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 728 445  523 584  

       8. Odsetki 623 572  1 019 048  

       9. Inne wydatki finansowe - - 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (863 433) 1 634 223  

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (495 886) (446 126) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (495 886) (446 126) 

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  - - 

F. Środki pieniężne na początek okresu 728 303  1 174 430  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 232 417  728 303  

    - o ograniczonej możliwości dysponowania - - 

 

 

20.1.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 

Nota 1 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - 

b) wartość firmy - - 
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c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - - 

   - oprogramowanie komputerowe - - 

d) inne wartości niematerialne i prawne - - 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 

Wartości niematerialne i prawne razem - - 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) własne - - 

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

-   

Wartości niematerialne i prawne razem - - 
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Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w 2014 roku 

  a b c d e 

Wartości 
niematerialne 

i prawne, razem 

ZMIANY WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

(WG GRUP RODZAJOWYCH) 

koszty zakończonych 
prac rozwojowych 

wartość firmy 

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 
podobne, w tym: 
oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne i prawne 

zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na początek 
okresu                         

- - - 206 524  - 206 524  

b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - 

    - zakupu - - - - - - 

    - zakończenia realizacji - - - - - - 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - 

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 

- - - 206 524  - 206 524  

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 

- - - 206 524  - 206 524  

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - - - - - 

    - umorzenie planowe - - - - - - 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 

- - - 206 524  - 206 524  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu 

- - - - - - 

    - zwiększenie - - - - - - 

    - zmniejszenie - - - - - - 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu 

- - - - - - 

j) wartość netto wartości niematerialnych 
i prawnych na koniec okresu 

- - - - - - 
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Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w 2013 roku 

  a b c d e 

Wartości 
niematerialne 

i prawne, razem 

ZMIANY WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

(WG GRUP RODZAJOWYCH) 

koszty zakończonych 
prac rozwojowych 

wartość firmy 

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 
podobne, w tym: 
oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne i prawne 

zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na początek 
okresu                         

- - - 231 946  - 231 946  

b) zwiększenia (z tytułu) - - - 1 892  - 1 892  

    - zakupu - - - 1 892 - 1 892  

    - zakończenia realizacji - - - - - - 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - 27 314  - 27 314  

    - likwidacja   - - 27 314  - 27 314  

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 

- - - 206 524  - 206 524  

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 

- - - 216 649  - 216 649  

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - - (10 125) - (10 125) 

    - umorzenie planowe - - - 7 189  - 7 189  

    - likwidacja   - - (17 314) - (17 314) 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 

- - - 206 524  - 206 524  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu 

- - - - - - 

    - zwiększenie - - - - - - 

    - zmniejszenie - - - - - - 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu 

- - - - - - 

j) wartość netto wartości niematerialnych 
i prawnych na koniec okresu 

- - - - - - 

 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

W pkt 20.1. wszystkie dane liczbowe zostały zaprezentowane w pełnych złotych  (jeśli nie wskazano inaczej). 

 

131 

 

 

Nota 2 

Wartość firmy jednostek podporządkowanych - nie dotyczy 

 

 

Nota 3 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) środki trwałe, w tym: 40 942 116  33 075 237  

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 075 045  1 075 045  

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 466 183  11 557 648  

    - urządzenia techniczne i maszyny 24 777 061  19 498 054  

    - środki transportu 536 914  815 398  

    - inne środki trwałe 86 913  129 093  

b) środki trwałe w budowie 2 781 562  5 961 616  

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 1 133 479  2 224 815  

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 44 857 157  41 261 668  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

W pkt 20.1. wszystkie dane liczbowe zostały zaprezentowane w pełnych złotych  (jeśli nie wskazano inaczej). 

 

132 

 

 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w 2014 roku 

 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

    grunty 
 ( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

     budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej i wodnej 

     urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

     środki 
transportu 

     inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu  1 075 045  13 413 116  26 971 578  869 423  414 641  42 743 803  

b) zwiększenia (z tytułu) - 3 238 123  7 656 265  - - 10 894 388  

    - zakupu - 3 238 123  7 552 380  - - 10 790 503  

    - przemieszczenie wewnętrzne     103 884      103 884  

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 1 323 560  89 650  - 1 413 210  

   - likwidacja - - 12 791  3 650  - 16 441  

   - sprzedaż - - 1 310 769  86 000  - 1 396 769  

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 075 045  16 651 239  33 304 283  779 773  414 641  52 224 980  

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - 1 855 468  7 437 974  54 025  285 549  9 633 015  

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 329 588  1 053 698  188 834  42 180  1 614 299  

    - umorzenie planowe - 329 588  1 495 748  226 580  42 180  2 094 096  

    - przemieszczenie wewnętrzne - - (170 724)   - (170 724) 

    - sprzedaż - - (173 229) (3 346) - (176 575) 

    - likwidacja - - (98 098) (34 400) - (132 498) 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 2 185 056  8 491 671  242 859  327 728  11 247 314  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - 35 551  - - 35 551  

    - zwiększenie - - - - - - 

    - zmniejszenie - - - - - - 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - 35 551  - - 35 551  

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 075 045  14 466 183  24 777 061  536 914  86 913  40 942 116  
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Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w 2013 roku 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

grunty  
( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu  1 075 045  10 797 721  25 748 813  596 604  436 595  38 654 778  

b) zwiększenia (z tytułu) - 3 099 975  3 028 552  1 270 353  5 936  7 404 816  

    - zakupu - 3 099 975  1 779 723  40 404  5 936  4 926 037  

    - przemieszczenie wewnętrzne - - 1 248 829  1 229 949  - 2 478 779  

c) zmniejszenia (z tytułu) - 484 579  1 805 787  997 535  27 890  3 315 791  

   - sprzedaż - - 85 660  291 941  - 377 601  

   - przemieszczenie wewnętrzne - 484 579  1 327 738  655 382  - 2 467 700  

   - likwidacja - - 392 389  50 211  27 890  470 490  

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 075 045  13 413 116  26 971 578  869 423  414 641  42 743 803  

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 153 548  1 589 593  6 780 150  326 923  258 360  9 108 575  

f) amortyzacja za okres (z tytułu) (153 548) 265 875  657 824  (272 899) 27 188  524 440  

    - umorzenie planowe (153 548) 265 875  1 355 686  89 479  43 974  1 601 466  

    - sprzedaż - - (17 645) - - (17 645) 

    - przemieszczenie wewnętrzne - - (453 574) - - (453 574) 

    - likwidacja - - (226 644) (362 378) (16 786) (605 807) 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 1 855 468  7 437 974  54 025  285 549  9 633 015  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - - 

    - zwiększenie odpis trwałej utraty wartości - - 35 551  - - 35 551  

   - zmniejszenie - - - - - - 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - 35 551  - - 35 551  

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 075 045  11 557 648  19 498 054  815 398  129 093  33 075 237  
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ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) własne 39 036 909  31 313 101  

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

830 162  687 092  

   - używane na podstawie umów najmu - - 

   - używane na podstawie umów dzierżawy - - 

   - używane na podstawie umów leasingu 830 162  687 092  

   - używane na podstawie pozostałych umów - - 

c) grunty wieczyście użytkowane 1 075 045  1 075 045  

Środki trwałe bilansowe razem 40 942 116  33 075 237  

 

 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 

- - 

    - wartość przedmiotów używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy - - 

    - środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego - - 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem  - - 

 

 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

trwała utrata wartości 1 335 551  1 335 551  

Odpisy aktualizujące, razem  1 335 551  1 335 551  

 

 

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

nakłady na ochronę środowiska 1 151 060  1 208 905  

nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe 6 580 607  3 744 212  

Razem  7 731 667  4 953 118  

 

 

Specyfikacja środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2014 r. 

SPECYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
W BUDOWIE (BRUTTO) 

Wartość 
bilansowa 
01.01.2014 

Zwiększenia 
wartości brutto 

Oddanie do 
używania lub 

zbycie 

Wartość 
bilansowa 
31.12.2014 

modernizacja budynków 2 927 381  410 389  1 224 623  2 113 147  

zakup maszyn i urządzeń 3 034 235  7 407 804  9 773 623  668 415  

Razem 5 961 616  7 818 192  10 998 247  2 781 562  

 

Specyfikacja środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013 r. 

SPECYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
W BUDOWIE (BRUTTO) 

Wartość 
bilansowa 
01.01.2013 

Zwiększenia 
wartości brutto 

Oddanie do 
używania lub 

zbycie 

Wartość 
bilansowa 
31.12.2013 

modernizacja budynków 4 293 792  457 750  1 824 161  2 927 381  

zakup maszyn i urządzeń 1 330 171  4 747 126  3 043 062  3 034 235  

Razem 5 623 963  5 204 876  4 867 223  5 961 616  

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

W pkt 20.1. wszystkie dane liczbowe zostały zaprezentowane w pełnych złotych  (jeśli nie wskazano inaczej). 

 

135 

Nota 4 

Należności długoterminowe - nie występują. 

 

Nota 5 

Zmiana stanu nieruchomości - nie występuje. 

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych - nie występuje. 

Długoterminowe aktywa finansowe - nie występuje. 

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie dotyczy. 

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne - nie dotyczy. 

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne - nie dotyczy. 

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone - nie dotyczy. 

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - nie dotyczy. 

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - nie dotyczy. 

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone - nie dotyczy. 

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - nie występuje. 

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - nie dotyczy. 

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie dotyczy. 

Inne inwestycje długoterminowe - nie występują. 

 

Nota 6 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 946 748 857 111  

a) odniesionych na wynik finansowy 946 747  857 111  

- rozwiązanie odpisu na zapasy 34 398  98 075  

- rezerwa na świadczenia pracownicze 85 962  150 753  

- rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 4 750  6 935  

 - różnice kursowe ( wycena bilan.GK) z 2012 r.   3 330  

 - różnice kursowe ( wycena bilan. Geko-Kart) z 2013 r. 3 636    

- rozwiązanie rezerw na bonus 3 152    

nie zapłacone ubezpieczenia Geko-Kart 1 519    

Odpis na należności 144 511  6 135  

różnice kursowe(756-2-2)2012   7 247  

różnice kursowe(756-2-2)2013 13 223    

różnice kursowe(756-2-2)2014 -    

 - koszty wynagrodzeń i ZUS nskup w roku ubiegłym 42 888  54 955  

 - koszty wynagrodzeń i ZUS nskup w roku bieżącym -    

 - naliczone odsetki od zobowiązań  29 185  81 189  

rezerwy ubezp./prenumeraty/reklama 4 766    

różnica am.podatkowej i bilansowej dotacji 260 959    

Odpis na nieruchomości 247 000  247 000  

Rezerwa na akcyzę 13 798  13 798  

Strata podatkowa za okresy poprzednie: 57 000  187 694  

b) odniesionych na kapitał własny - - 

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - 

2. Zwiększenia  176 737 468 519  

a) odniesionych na wynik finansowy 176 737 468 519 

 - różnice kursowe ( wycena bilan. Geko-Kart) z 2013 r.   3 636  

- rozwiązanie rezerw na bonus 4 946 3 152  
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

nie zapłacone ubezpieczenia Geko-Kart   1 519  

Odpis na należności   138 376  

różnice kursowe(756-2-2)2013   13 223  

różnice kursowe(756-2-2)2014 35 315  

 - koszty wynagrodzeń i ZUS nskup w roku bieżącym 40 463 42 888  

 - naliczone odsetki od zobowiązań  5 679   

rezerwy ubezp./prenumeraty/reklama   4 766  

różnica am.podatkowej i bilansowej dotacji 90 334 260 959  

b) odniesione na kapitał własny  - - 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  - - 

3. Zmniejszenia  188 346  378 883  

a) odniesione na wynik finansowy 188 346  378 883  

- rozwiązanie odpisu na zapasy 34 398 63 677  

- rezerwa na świadczenia pracownicze 6 044 64 791  

- rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 1 330 2 185  

 - różnice kursowe ( wycena bilan.GK) z 2012 r.  3 330  

 - różnice kursowe ( wycena bilan. Geko-Kart) z 2013 r. 3 636   

nie zapłacone ubezpieczenia Geko-Kart 1 519   

Odpis na należności 28 136   

różnice kursowe(756-2-2)2012  7 247  

różnice kursowe(756-2-2)2013 13 223   

 - koszty wynagrodzeń i ZUS nskup w roku ubiegłym 42 888 54 955  

 - naliczone odsetki od zobowiązań    52 005  

rezerwy ubezp./prenumeraty/reklama 172   

Strata podatkowa za okresy poprzednie: 57 000 130 694  

b) odniesione na kapitał własny  - - 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  - - 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 935 139  946 748  

a) odniesionych na wynik finansowy 935 139  946 748  

- rozwiązanie odpisu na zapasy - 34 399  

- rezerwa na świadczenia pracownicze 79 918  85 963  

- rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 3 420  4 750  

 - różnice kursowe ( wycena bilan. Geko-Kart) z 2013 r. - 3 636  

- rozwiązanie rezerw na bonus 8 098  3 152  

nie zapłacone ubezpieczenia Geko-Kart -  1 519  

Odpis na należności 116 375  144 511  

różnice kursowe(756-2-2)2013 -       13 223  

różnice kursowe(756-2-2)2014 35 315  -  

 - koszty wynagrodzeń i ZUS nskup w roku ubiegłym -  42 888  

 - koszty wynagrodzeń i ZUS nskup w roku bieżącym 40 463  -  

 - naliczone odsetki od zobowiązań  34 864  29 185  

rezerwy ubezp./prenumeraty/reklama 4 595  4 766  

różnica am.podatkowej i bilansowej dotacji 351 293  260 959  

Odpis na nieruchomości 247 000  247 000  

Rezerwa na akcyzę 13 798  13 798  

Strata podatkowa za okresy poprzednie: - 57 000  

b) odniesionych na kapitał własny - - 

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - 

 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 24 182   33 081 

     - ubezpieczenie 15 816   24 949 

     - reklama 2 025  2 417 
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INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

     - inne koszty rozliczane w czasie (prenumeraty) 1 170  2 494 

     - inne 5 171  3 222 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe -   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 24 182  33 081 

 

 

Nota 7 

ZAPASY 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) materiały 2 166 578     2 185 610     

b) półprodukty i produkty w toku 1 035 364      1 015 993     

c) produkty gotowe 1 060 792     1 157 173     

d) towary 121 945         408 728     

e) zaliczki na dostawy 5 400           6 098     

Zapasy, razem 4 390 080        4 773 601     

 

Odpisy aktualizujące zapasy 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW (BRUTTO) 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) materiały - 504 279 

b) półprodukty i produkty w toku - 181 042 

c) produkty gotowe - - 

d) towary - - 

e) zaliczki na dostawy - - 

Odpisy aktualizujące, razem - 685 321 
 

Spółka w 2014 roku rozwiązała/wykorzystała wszystkie odpisy aktualizujące zapasy. Oszacowane przez Spółkę 

odpisy aktualizujące zapasy na koniec 2014 roku obejmowały kwotę nieistotną, dlatego Spółka odstąpiła od jej 

ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 

Struktura czasowa zapasów 31.12.2014 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA (BRUTTO) 
Wartość  

31.12.2014 

Zapasy 
zalegające do 

1 roku 

Zapasy 
zalegające od 
1 roku do 3 lat 

Zapasy 
zalegające od 

3 do 5 lat 

Materiały 2 166 578 1 868 853 292 233 5 491 

Półprodukty i produkty w toku 1 035 364 1 032 570 2 794 - 

Produkty gotowe 1 060 792 1 025 408 34 633 751 

Towary 121 945 20 174 1 135 100 636 

Zaliczki na dostawy 5 400 5 400 - - 

Razem 4 390 080 3 952 405 330 796 106 879 
 

Struktura czasowa zapasów 31.12.2013 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA (BRUTTO) 
Wartość  

31.12.2013 

Zapasy 
zalegające do 

1 roku 

Zapasy 
zalegające od 
1 roku do 3 lat 

Zapasy 
zalegające od 

3 do 5 lat 

Materiały 2 185 610 1 782 623 391 488 11 498 

Półprodukty i produkty w toku 1 015 993 953 341 62 652 - 

Produkty gotowe 1 157 173 1 105 006 52 168 - 

Towary 408 728 87 341 274 855 46 532 

Zaliczki na dostawy 6 098 6 098 - - 

Razem 4 773 601 3 934 408 781 162 58 031 
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Nota 8 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) od jednostek powiązanych  - - 

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - 

         - do 12 miesięcy - - 

         - powyżej 12 miesięcy - - 

     - inne - - 

     - dochodzone na drodze sądowej - - 

b) należności od pozostałych jednostek 9 095 025  5 559 440  

      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 886 046  5 067 424  

          - do 12 miesięcy 8 886 046  5 066 174  

          - powyżej 12 miesięcy - 1 250  

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

193 096  408 311  

      - inne 15 883  83 705  

      - dochodzone na drodze sądowej - - 

Należności krótkoterminowe netto, razem  9 095 025  5 559 440  

c) odpisy aktualizujące wartość należności  494 620  681 485  

Należności krótkoterminowe brutto, razem 9 589 645  6 240 925  
 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych - nie występują. 

 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

Stan na początek okresu   681 485  85 229  

a) zwiększenia (z tytułu)   - 627 300  

   - należności z tyt. dostaw i usług   - 595 561  

   - na inne należności (sporne)   - 31 740  

b) zmniejszenia (z tytułu)   186 865  31 044  

   - należności skierowane do egzekucji   19 567  - 

   - należności przedawnione   129 735  31 044  

   - należności dochodzone na drodze sądowej   37 563  - 

c) należności dochodzone na drodze sądowej     - 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 494 620  681 485  
 

 

ODWRÓCENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Odpisy na należności:   186 865 31 044  

   - należności z tyt. dostaw i usług   98 353 31 044  

   - należności pozostałe   31 382   

   - na inne należności (sporne)   57 130 - 
 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) w walucie polskiej tys.  PLN 6 188  3 702  

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  PLN 3 402  2 539  

b1. jednostka/waluta  tys.  EUR 800  615  

      tys. zł  tys.  PLN 3 402  2 539  

Należności krótkoterminowe, razem     9 590  6 241  
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) do 1 miesiąca 284 962 880 299 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 983 995 2 924 753 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 085 323 38 247 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 231 - 

e) powyżej 1 roku - 1 250 

f) należności przeterminowane i sądowe 1 938 031 1 784 855 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 9 292 542 5 629 404 

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  -406 496 -561 979 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 8 886 046 5 067 424 
 

 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  
Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) do 1 miesiąca 1 167 880 831 577 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 232 911 336 860 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 51 013 138 360 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 28 563 166 976 

e) powyżej 1 roku 457 664 311 082 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  1 938 031 1 784 855 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane  -406 496 -561 979 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  1 531 535 1 222 876 
 

Z normalnym  tokiem sprzedaży związane są przedziały czasowe spłacania należności z tytułu dostaw i usług: do 

1 miesiąca oraz od 1 do 3 miesięcy. 

 

 

Nota 9 

NALEŻNOŚCI DŁUDOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE BRUTTO 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Należności sporne, objęte odpisem aktualizującym 251 428 61 849 

2. Należności przeterminowane ogółem: 243 192 619 636 

    - z tyt. dostaw i usług 155 068 500 131 

    - pozostałe 88 124 119 506 

3. Należności, na które nie utworzono odpisów aktualizujących: 1 531 535 1 222 876 

    - z tyt. dostaw i usług 1 531 535 1 222 876 

    - pozostałe - - 

Razem: 2 026 155 1 904 361 

 

 

Nota 10 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) w jednostkach zależnych - - 

b) w jednostkach współzależnych - - 

c) w jednostkach stowarzyszonych - - 

d) w znaczącym inwestorze - - 

e) w jednostce dominującej - - 

f) w pozostałych jednostkach  - - 

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 232 417  728 303  

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  232 417  728 303  
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        - inne środki pieniężne     

        - inne aktywa pieniężne - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 232 417  728 303  

 

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują. 

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują. 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują. 
 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) w walucie polskiej tys.  PLN 5  55 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  PLN 227  673  

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  EUR 50  161 

      tys. zł  tys.  PLN 212  667 

b2. jednostka/waluta    USD tys.  USD 4 2 

      tys. zł  tys.  PLN 15 6 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem tys. PLN 232 728 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe - nie występują. 

 

 

 

Nota 11 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 24 182  33 081  

     - ubezpieczenie 15 816  24 949  

     - reklama 2 025  2 417  

     - inne koszty rozliczane w czasie (prenumeraty) 1 170  2 494  

     - inne 5 171  3 222  

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 24 182  33 081  

 

 

 

Nota 12 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH 
DOKONANE W ROKU OBROTOWYM 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) rzeczowe aktywa trwałe - 35 551  

   - kwota odpisu ujęta w kosztach / przychodach roku obrotowego - - 

b) zapasy (685 321) 181 042  

   - kwota odpisu ujęta w kosztach / przychodach roku obrotowego (685 321) 181 042  

c) należności (186 865) 596 256  

   - kwota odpisu ujęta w kosztach / przychodach roku obrotowego (186 865) 596 256  

Odpisy aktualizujące, razem (872 187) 812 849  

 

Spółka tworzy odpisy aktualizujące należności na należności przeterminowane w związku z wystąpieniem ryzyka 

ich nieściągalności. 

Spółka tworzy odpisy aktualizujące zapasy na zapasy nadmiernie (zbyt długo) zalegające w magazynach. 
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Nota 13 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2014 

 

Seria/ emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowa
nia akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 
(tys. szt.) 

 Wartość 
serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej  

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

Seria A na okaziciela brak brak 100 000 100 000 wkład pieniężny 2012-06-27 2010-12-31 

Seria B1 na okaziciela brak brak 1 740 000 1 740 000 wkład pieniężny 2013-06-14 2010-12-31 

Seria B2 na okaziciela brak brak 460 000 460 000 wkład pieniężny 2012-07-10 2010-12-31 

Seria C na okaziciela brak brak 700 000 700 000 wkład pieniężny 2012-06-27 2010-12-31 

Seria D na okaziciela brak brak 2 660 000 2 660 000 wkład pieniężny 2012-03-02 2011-01-01 

 

Liczba akcji wynosi 5 660 000 akcji 

Kapitał zakładowy razem 5 660 000 zł 

Wartość nominalna 1 akcji = 1 zł 

W dniu 2.12.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4/2014 dokonano warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 800 000 z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. Jednocześnie Zarząd Spółki w dniu 

16.12.2014r. podjął uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia 354 715 szt. 

akcji własnych serii B2. Do zakończenia roku obrotowego tj. do dnia 31.12.2014r. Spółka nie otrzymała 

postanowienia z Sądu o rejestracji powyższych zmian. 

Po dacie bilansu, w dniu 29.01.2015r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany w przedmiocie 

warunkowego podwyższenia kapitału podstawowego, zaś w dniu 26.02.2015r. nastąpiła rejestracja obniżenia 

kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Emitenta. Umorzono akcje o wartości nominalnej 

354 715,00 zł. serii B2 (1zł/akcję) wraz z utworzonym na ten cel kapitałem rezerwowym w kwocie 678 585,00 zł. 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2013 

Seria/ emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowa
nia akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 
(tys. szt.) 

 Wartość 
serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej  

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

Seria A na okaziciela brak brak 100 000 100 000 wkład pieniężny 2012-06-27 2010-12-31 

Seria B1 na okaziciela brak brak 1 740 000 1 740 000 wkład pieniężny 2013-06-14 2010-12-31 

Seria B2 na okaziciela brak brak 460 000 460 000 wkład pieniężny 2012-07-10 2010-12-31 

Seria C na okaziciela brak brak 700 000 700 000 wkład pieniężny 2012-06-27 2010-12-31 

Seria D na okaziciela brak brak 2 660 000 2 660 000 wkład pieniężny 2012-03-02 2011-01-01 

 

Liczba akcji wynosi 5 660 000 akcji 

Kapitał zakładowy razem 5 660 000 zł 

Wartość nominalna 1 akcji = 1 zł 

Struktura kapitału zakładowego w dniu 31.12.2014  

Akcjonariusz Liczba akcji  
Wartość nominalna 

akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w 

zarządzaniu 

Capital Partners Investment I FIZ 4 690 916 1,00 82,9% 82,9% 

Gekoplast S.A. 354 715 1,00 6,3% 6,3% 

Pozostali Akcjonariusze 614 369 1,00 10,9% 10,9% 

Razem: 5 660 000  100,0% 100,0% 
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W związku z debiutem na rynku NewConnect w dniu 26.02.2015r. oraz zarejestrowaniem zmian kapitału 

zakładowego (umorzenie akcji własnych) struktura kapitału zakładowego wygląda następująco na dzień 

16.03.2015 r.: 

Akcjonariusz Liczba akcji  
Wartość nominalna 

akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w 

zarządzaniu 

Capital Partners Investment I FIZ 4 471 731 1,00 84,3% 84,3% 

Pozostali Akcjonariusze 833 554     1,00 15,7% 15,7% 

Razem: 5 305 285      100,0% 100,0% 

 

Struktura kapitału zakładowego w dniu 31.12.2013  

Akcjonariusz Liczba akcji  
Wartość nominalna 

akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w 

zarządzaniu 

Capital Partners Investment I FIZ 5 305 285     1,00 93,7% 93,7% 

Gekoplast S.A. 354 715 1,00 6,3% 6,3% 

Razem: 5 660 000  100,0% 100,0% 
 

W 2013 roku Zarząd Spółki po uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej podjął czynności zmierzające do połączenia 

Spółki ze spółką zależna tj. z Geko-Kart Sp. z o.o., w której posiadała 100% udziałów. W dniu 31 grudnia 2013 r. 

Sąd Rejestry Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu ww. połączenia. Zgodnie z KSH przejęcie nastąpiło 

poprzez przeniesienie na Spółkę Gekoplast SA całego majątku Geko-Kart Sp. z o.o. 

 

 

Nota 14  

AKCJE  WŁASNE  
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Liczba akcji 354 715 354 715 

2. Wartość wg ceny nabycia w PLN  1 033 300 1 033 300 

3. Wartość bilansowa  1 033 300 1 033 300 

4. Cel nabycia umorzenie umorzenie 

5. Przeznaczenie  umorzenie umorzenie 

Akcje (udziały) Emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie dotyczy. 

 

 

Nota 15 

KAPITAŁ ZAPASOWY 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Kapitał zapasowy     

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - - 

b) utworzony ustawowo 10 693 221 12 495 890  

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną wartość) 

- - 

c) z dopłat akcjonariuszy/wspólników - - 

c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - 

c) inny (wg rodzaju) - - 

- pokrycie strat z lat ubiegłych - - 

- utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji własnych - - 

Kapitał zapasowy, razem 10 693 221  12 495 890  

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

W pkt 20.1. wszystkie dane liczbowe zostały zaprezentowane w pełnych złotych  (jeśli nie wskazano inaczej). 

 

143 

Nota 16 

Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje. 

 

Nota 17 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

   - fundusz rezerwowy   - - 

  -  fundusz wypłat dywidend przyszłych okresów   - - 

   - fundusz na umorzenie akcji   - - 

   - fundusz rezerwowy umorzonych akcji   678 585  - 

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem   678 585  - 

 

 

 

Nota 18 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują. 

 

 

Nota 19 

Zmiana stanu kapitałów mniejszości - nie dotyczy. 

 

 

Nota 20 

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - nie dotyczy. 

 

 

Nota 21 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym: 

2 709 634  2 498 759  

a) odniesione na wynik finansowy  2 709 634  2 498 759  

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2012 r.   19 105  

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2013 r. 14 975    

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania)   78 996  

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania) 139 031    

 - różnica amortyzacji bilansowej a podatkowej środków trwałych 2 161 055  2 400 658  

 - rozwiązanie rezerwy-ujemna wartość firmy 394 573    

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu) 

- - 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi  

- - 

2. Zwiększenia  343 664  548 580  

a) odniesione na wynik finansowy  343 664  548 580  

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2012 r.     

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2013 r.   14 975  
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2014 r. 10 362    

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania) 158 555    

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania)   139 031  

 - różnica amortyzacji bilansowej a podatkowej środków trwałych 174 747    

 - rozwiązanie rezerwy-ujemna wartość firmy   394 573  

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu) 

- - 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi  

- - 

3. Zmniejszenia  216 627  337 705  

a) odniesione na wynik finansowy  216 627  337 705  

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2012 r.   19 105  

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2013 r. 14 975    

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2014 r.     

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania)   78 996  

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania) 139 031    

 - różnica amortyzacji bilansowej a podatkowej środków trwałych   239 604  

 - rozwiązanie rezerwy-ujemna wartość firmy 62 621    

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu) 

- - 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi  

- - 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem 

2 836 671  3 047 339  

a) odniesione na wynik finansowy  2 836 671  2 709 634  

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2013 r. - 14 975  

 - różnice kursowe ( wycena bilansowa) z 2014 r. 10 362  - 

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania) 158 555  - 

 -przychody podatkowe (naliczony Bonus do otrzymania) - 139 031  

 - różnica amortyzacji bilansowej a podatkowej środków trwałych 2 335 801  2 161 055  

 - rozwiązanie rezerwy-ujemna wartość firmy 331 952  394 573  

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu) 

- - 

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi  

- - 

 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) stan na początek okresu  369 275  460 905  

  - na świadczenia pracownicze 369 275  460 905  

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

  - na świadczenia pracownicze - - 

c) wykorzystanie (z tytułu) 231 811  91 629  

  - na świadczenia pracownicze 231 811  91 629  

d) rozwiązanie (z tytułu) - - 

  - na świadczenia pracownicze - - 

e) stan na koniec okresu 137 464  369 275  

  - na świadczenia pracownicze 137 464  369 275  

 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) stan na początek okresu  58 957  319 928  

  - na świadczenia pracownicze 58 957  - 

b) zwiększenia (z tytułu) 100 000  - 

  - na świadczenia pracownicze 100 000  - 
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c) wykorzystanie (z tytułu) - 260 971  

  - na świadczenia pracownicze - 260 971  

d) rozwiązanie (z tytułu) - - 

e) stan na koniec okresu 158 957  58 957  

  - na świadczenia pracownicze 158 957  58 957  
 

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje. 
 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) stan na początek okresu  651 143  473 806  

   - badanie bilansu 25 000  - 

   - koszty bonusów 16 589  - 

   - koszy sądowe 609 554  - 

   - podatek CIT - - 

b) zwiększenia (z tytułu) 180 623  177 337  

   - badanie bilansu 18 000  25 000  

   - koszty bonusów 42 623  16 589  

   - koszy sądowe - 135 748  

   - podatek CIT 120 000  - 

c) wykorzystanie (z tytułu) 522 548  - 

   - badanie bilansu 25 000  - 

   - koszty bonusów 16 589  - 

   - koszy sądowe 480 959  - 

   - podatek CIT - - 

d) rozwiązanie (z tytułu) - - 

   - badanie bilansu - - 

   - koszty bonusów - - 

   - koszy sądowe - - 

   - podatek CIT - - 

e) stan na koniec okresu 309 218  651 143  

   - badanie bilansu 18 000  25 000  

   - koszty bonusów 42 623  16 589  

   - koszy sądowe 128 595  609 554  

   - podatek CIT 120 000    

 

 

Nota 22 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

Zobowiązania długoterminowe: - - 

a) w jednostkach zależnych - - 

b) w jednostkach współzależnych - - 

c) w jednostkach stowarzyszonych - - 

d) w znaczącym inwestorze - - 

e) w jednostce dominującej - - 

f) w pozostałych jednostkach  5 641 957  6 540 334  

    - kredyty bankowe i pożyczki 5 343 955  6 138 793  

    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 298 002  401 540  

      - leasing 298 002 401 540 

Zobowiązania długoterminowe, razem 5 641 957  6 540 334  
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) do 1 roku  2 738 396 401 540 

a) powyżej 1 roku do 3 lat  2 121 838 3 729 721 

b) powyżej 3 do 5 lat  403 361 1 627 349 

c) powyżej 5 lat   378 362 781 723 

Zobowiązania długoterminowe, razem 5 641 957  6 540 334  

 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) w walucie polskiej tys.  PLN 5 642  6 540 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  PLN -  -  

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  EUR -  - 

      tys. zł  tys.  PLN -  - 

b2. jednostka/waluta    USD tys.  USD - - 

      tys. zł  tys.  PLN - - 

Zobowiązania długoterminowe, razem tys. PLN 5 642 6 540 

 

Wykaz zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 roku 

Nazwa 
jed-

nostki 
Siedziba Nr umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
wg umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
pozostała do 

spłaty 

Waluta Rodzaj kredytu 

Warunki 
oprocento-

wania 
(oprocentowa-
nie zmienne) 

Termin 
Spłaty  
Termin 

zakończenia 
umowy 

Zabezpie-
czenia 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8272650 

2 000 000 1 386 765 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,78p.p. 
02-01-2023 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
7960981 

4 800 000 1 950 346 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,75p.p. 
02-01-2018 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8286675 

1 700 000 536 822 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,75p.p. 
13-11-2017 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000257 
7565524 

1 000 000 472 222 PLN 

nieodnawialny 
na finansowanie 

bieżącej 
działalności 

WIBOR 
3M+1,9p.p. 

30-05-2017 

Linia Layerpad, 
Linia 

ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/4/ 
2013 

300 000 120 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 

bazowa 
UE+1,4p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/5 
/2013 

300 000 120 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 

bazowa 
UE+1,4p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
90/100 
/2013 

1 840 000 757 800 PLN pożyczka 
WIBOR 

1M+2p.p. 
31-05-2018 

Hipoteka, 
zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

 

Wykaz zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w 2013 roku 
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Nazwa 
jed-

nostki 
Siedziba Nr umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
wg umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
pozostała do 

spłaty 

Waluta Rodzaj kredytu 

Warunki 
oprocento-

wania 
(oprocentowa-
nie zmienne) 

Termin 
Spłaty  
Termin 

zakończenia 
umowy 

Zabezpie-
czenia 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8272650 

2 000 000 1 588 445 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,78p.p. 
02-01-2023 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
7960981 

4 800 000 2 925 526 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,75p.p. 
02-01-2018 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8286675 

1 700 000 944 822 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,75p.p. 
13-11-2017 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/4/ 
2013 

300 000 180 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 

bazowa 
UE+1,4p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/5 
/2013 

300 000 180 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 

bazowa 
UE+1,4p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
90/100 
/2013 

1 840 000 327 800 PLN pożyczka 
WIBOR 

1M+2p.p. 
31-05-2018 

Hipoteka, 
zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

 

Wykaz długoterminowych umów leasingowych w 2014 

Nazwa 
jednostki 

Siedziba Nr umowy 
Kwota 

leasingu 
wg umowy 

Kwota 
leasingu 

pozostała do 
spłaty 

Waluta 
Rodzaj 
umowy 

leasingowej 

Warunki 
oprocentowania 
(oprocentowanie 

zmienne) 

Termin 
Spłaty 

Zabezpieczenia 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6553 

149 300  44 244 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6555 

139 000  41 136 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6556 

139 000  41 141 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

EFL Wrocław 
18683 
/BB/13 

104 000  32 230 PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 

EFL Wrocław 
18682 
/BB/13 

74 000  22 354 PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 

ING LEASE 
POLSKA 

Warszawa 
 502476 

-8B-0  
426 084  116 896 PLN finansowy 2,61% 31-07-2017 weksel własny in blanco 

 

Wykaz długoterminowych umów leasingowych w 2013 roku 

Nazwa 
jednostki 

Siedziba Nr umowy 
Kwota 

leasingu 
wg umowy 

Kwota 
leasingu 

pozostała do 
spłaty 

Waluta 
Rodzaj 
umowy 

leasingowej 

Warunki 
oprocentowania 
(oprocentowanie 

zmienne) 

Termin 
Spłaty 

Zabezpieczenia 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6553 

149 300  103 079 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6555 

139 000  95 794 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6556 

139 000  95 794 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 
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EFL Wrocław 
18683 
/BB/13 

104 000  62 878 PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 

EFL Wrocław 
18682 
/BB/13 

74 000  43 996 PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 

 

Zobowiązania długoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują. 

 

Nota 23 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) w jednostkach zależnych - - 

b) w jednostkach współzależnych - - 

c) w jednostkach stowarzyszonych - - 

d) wobec znaczącego inwestorze - - 

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej - - 

f) w jednostce dominującej - - 

g) w pozostałych jednostkach  22 732 475  18 733 161  

- kredyty i pożyczki 7 677 668  6 394 246  

- z tytułu dywidend - - 

- z tytułu emisji dłużnych pap. wart. - - 

- inne zobowiązania finansowe 259 738  326 905  

  - z tytułu dostaw i usług 13 262 790  9 545 885  

   - do 12 miesięcy 13 262 790  9 545 885  

   - powyżej 12 miesięcy - - 

- zaliczki otrzymane na poczet dostaw - - 

- zobowiązania wekslowe - - 

-  z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. 983 405  1 011 808  

- z tytułu wynagrodzeń 440 969  440 760  

- inne  107 905  1 013 559  

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, razem: 22 732 475  18 733 161  

Fundusze specjalne (wg tytułów) 40 111  38 052  

     - ZFŚS 40 111  38 052  

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 22 772 586  18 771 214  

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) w walucie polskiej tys.  PLN 14 396 13 187 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  PLN 8 336 5 546 

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  EUR 2 107 1 473 

      tys. zł  tys.  PLN 8 147 5 477 

b2. jednostka/waluta    USD tys.  USD 54 23 

      tys. zł  tys.  PLN 189 69 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem tys. PLN 22 732 18 733 

 

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 roku 

Nazwa 
jed-

nostki 
Siedziba Nr umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
wg umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
pozostała do 

spłaty 

Waluta Rodzaj kredytu 

Warunki 
oprocento-

wania 
(oprocentowa-
nie zmienne) 

Termin 
Spłaty  
Termin 

zakończenia 
umowy 

Zabezpie-
czenia 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8272650 

2 000 000 201 681 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,78 p.p. 
02-01-2023 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 
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Nazwa 
jed-

nostki 
Siedziba Nr umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
wg umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
pozostała do 

spłaty 

Waluta Rodzaj kredytu 

Warunki 
oprocento-

wania 
(oprocentowa-
nie zmienne) 

Termin 
Spłaty  
Termin 

zakończenia 
umowy 

Zabezpie-
czenia 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
7960981 

4 800 000 975 180 PLN inwestycyjny 
WIBOR 

1M+1,75 p.p. 
02-01-2018 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
3039617 

5 300 000 5 219 607 PLN obrotowy 
WIBOR 3M 

+1,7 p.p. 
30-05-2015 

Linia Union, 
Linia 

ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

147/547/07/UE, 
Linia OMIPA 

257/547/08/UE, 
Linia PP, Lina 

Schund 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8286675 

1 700 000 408 000 PLN inwestycyjny 
WIBOR 1M 
+1,75 p.p. 

13-11-2017 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000257 
7565524 

1 000 000 333 333 PLN 

nieodnawialny 
na finansowanie 

bieżącej 
działalności 

WIBOR 3M 
+1,9 p.p. 

30-05-2017 

Linia Layerpad, 
Linia 

ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/4/ 
2013 

300 000 60 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 
bazowa UE 

+1,4 p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/5 
/2013 

300 000 60 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 
bazowa UE 

+1,4 p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
90/100 
/2013 

1 840 000 402 200 PLN pożyczka 
WIBOR 1M 

+2 p.p. 
31-05-2018 

Hipoteka, 
zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

 

 

Wykaz krótkoterminowych umów leasingowych w 2014 

Nazwa 
jednostki 

Siedziba Nr umowy 
Kwota 

leasingu 
wg umowy 

Kwota 
leasingu 

pozostała do 
spłaty 

Waluta 
Rodzaj 
umowy 

leasingowej 

Warunki 
oprocentowania 
(oprocentowanie 

zmienne) 

Termin 
Spłaty 

Zabezpieczenia 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6553 

149 300  40 402  PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6555 

139 000  37 055  PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6556 

139 000  37 059  PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

EFL Wrocław 
18683 
/BB/13 

104 000  15 303  PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 

EFL Wrocław 
18682 
/BB/13 

74 000  10 652  PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 

ING LEASE 
POLSKA 

Warszawa 
 502476 

-8B-0  
426 084  119 267  PLN finansowy 2,61% 31-07-2017 weksel własny in blanco 
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Wykaz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w 2013 roku 

Nazwa 
jed-

nostki 
Siedziba Nr umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
wg umowy 

Kwota 
kredytu/po-

życzki 
pozostała do 

spłaty 

Waluta Rodzaj kredytu 

Warunki 
oprocento-

wania 
(oprocentowa-
nie zmienne) 

Termin 
Spłaty  
Termin 

zakończenia 
umowy 

Zabezpie-
czenia 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8272650 

2 000 000 201 681 PLN inwestycyjny 
WIBOR 1M 
+1,78 p.p. 

02-01-2023 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
7960981 

4 800 000 975 180 PLN inwestycyjny 
WIBOR 1M 
+1,75 p.p. 

02-01-2018 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
3039617 

5 300 000 3 196 787 PLN obrotowy 
WIBOR 1M 

+1,7 p.p. 
30-05-2015 

Linia Union, 
Linia 

ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

147/547/07/UE, 
Linia OMIPA 

257/547/08/UE, 
Linia PP, Lina 

Schund 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000219 
8286675 

1 700 000 408 000 PLN inwestycyjny 
WIBOR 1M 
+1,75 p.p. 

13-11-2017 

Hipoteka, Linia 
Union, Linia 
ABS/PMMA, 
Linia OMIPA 

Alior 
Bank 

Warszawa 
U000233 
6570612 

1 000 000 1 000 000 PLN 
odnawialny 
w rachunku 
kredytowym 

WIBOR 3M 
+1,80 p.p. 

30-05-2014 

Pełnomocnictwo 
do rachunku 
bieżącego 

kredytobiorcy 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/4/ 
2013 

300 000 60 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 
bazowa UE 

+1,4 p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
30/5 
/2013 

300 000 60 000 PLN pożyczka 

Stopa 
referencyjna 
bazowa UE 

+1,4 p.p. 

05-02-2018 
Zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

ARP 
S.A. 

Warszawa 
90/100 
/2013 

1 840 000 480 000 PLN pożyczka 
WIBOR 1M 

+2 p.p. 
31-05-2018 

Hipoteka, 
zastaw 

rejestrowy na 
zapasach 

 

Wykaz krótkoterminowych umów leasingowych w 2013 

Nazwa 
jednostki 

Siedziba Nr umowy 
Kwota 

leasingu 
wg umowy 

Kwota 
leasingu 

pozostała do 
spłaty 

Waluta 
Rodzaj 
umowy 

leasingowej 

Warunki 
oprocentowania 
(oprocentowanie 

zmienne) 

Termin 
Spłaty 

Zabezpieczenia 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6553 

149 300  43 289 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6555 

139 000  40 418 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

RAIFFEISEN 
LEASING 

Warszawa 
13/01 
6556 

139 000  40 418 PLN finansowy 2,61% 19-11-2016 weksel własny in blanco 

EFL Wrocław 
18683 
/BB/13 

104 000  30 927 PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 

EFL Wrocław 
18682 
/BB/13 

74 000  22 635 PLN finansowy 2,83% 21-06-2016 weksel własny in blanco 
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SG Equip-
ment Leasing 

Warszawa  26523  865 210 149 217 PLN finansowy 3,52% 15-11-2014 weksel własny in blanco 

 

 

Nota 24 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

Stan na początek okresu 6 327 303  6 866 475  

a) zwiększenia (z tytułu) - - 

b) zmniejszenia (z tytułu) 503 622  539 172  

     - odpis ujemnej wartości firmy zorganizowanej części przedsiębiorstwa 355 233 390 783 

     - odpis ujemnej wartości firmy Geko-Kart Sp. z o.o. z połączenia 148 389 148 389 

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 5 823 681  6 327 303  

 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) stan na początek okresu  1 876 476  2 000 959  

b) zwiększenia (z tytułu) 133 080  6 093  

  - przedpłaty na dostawy - 6 093  

  - dotacje 133 080  - 

c) zmniejszenia (z tytułu) 153 692  130 576  

  - przedpłaty na dostawy 153 692  17 760  

  - dotacje - 112 816  

e) stan na koniec okresu 1 855 865  1 876 476  
 

Inne rozliczenia międzyokresowe stanowią 4 dotacje otrzymane na dofinansowanie zakupu środków trwałych. Są 

one rozliczane w przychody proporcjonalnie do amortyzacji przedmiotowych środków trwałych. 

 

Nota 25 

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji na dzień bilansowy. 

Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów 

wartościowych zamiennych na akcje. 

 

 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH 

Nota 26 

Należności warunkowe - nie występują. 

Zobowiązania warunkowe 

Spółka posiada zobowiązania warunkowe wynikające z roszczeń odszkodowawczych Polimark S.r.l. 

W dniu 13.12.2013r. Zarząd Geko-Kart Sp. z o.o. otrzymał drogą elektroniczną informację, iż Polimark S.r.l. z Włoch 

złożył do Sądu w Mediolanie roszczenia wobec Geko-Kart Sp. z o.o. w łącznej wysokości 628.832,18 EUR, na którą 

składają się roszczenia z tytułu realizowanej w latach 2010-2012 (współpraca zakończyła się w 2012, w styczniu 

2013 był tylko demontaż) współpracy w zakresie wykonywania przez Geko-Kart Sp. z o.o. usługi przerobu 

powierzonego przez Polimark S.r.l. materiału, na będącym jego własnością urządzeniu, zainstalowanym w Geko-

Kart Sp. z o.o. Roszczenia w/w obejmują w szczególności utratę marży w okresie uruchomienia linii do produkcji 

płyt, oraz kosztów związanych ze współpracą oraz przeniesieniem urządzenia do Włoch, na skutek dokonanego w 

grudniu 2012 wypowiedzenia przez Polimark S.r.l. umowy zawartej z Geko-Kart Sp. z o.o. W ocenie Zarządu 

Gekoplast roszczenia odszkodowawcze Polimark S.r.l. zmierzają do uniknięcia konieczności spłacenia zobowiązań 
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na rzecz Gekoplast w kwocie 43 279,86 EUR wynikających z niezapłaconych kwot za usługi wykonane w ramach 

umowy wraz z odsetkami. W dniu 19.11.2014r. w przedmiotowej sprawie odbyło się jedno posiedzenie sądowe.  

Kolejne posiedzenie przed sądem włoskim odbyło się 25.02.2015r. i miało charakter zapoznawczy. Sąd 

kontynuował rozpoczęte na wcześniejszej rozprawie wysłuchanie stanowisk stron co do istoty sporu. Nasz włoski 

pełnomocnik podtrzymał wolę ugodowego załatwienia sprawy. 

Dodatkowo, z uwagi na wejście w dniu 10.01.2015r. rozporządzenia PE i Rady (EU) z dnia 12.12.2012r.  -  w 

sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i , przed sądem 

w  Mediolanie złożono pozew wzajemny w zakresie roszczeń Gekoplast S.A. przeciwko Polimark S.r.l o zapłatę 

łącznej kwoty 160.233,07 PLN. Jednocześnie w dniu 16.01.2015r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach został złożony 

wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w powyższym zakresie.  

Powyższe jest uzasadnione obawą, iż Polimark S.r.l. po zmianie przepisów mógłby  wskazywać, że mimo iż  

prawem materialnym jest Państwo polskie, to sądem właściwym jest sąd włoski. W obawie przed taką 

ewentualnością Zarząd postanowił działać dwutorowo. 

Strony sporu, czyli Gekoplast S.A. i Polimark S.r.l., wobec konieczności prowadzenia długiego procesu sądowego, 

w którego wyniku na obecnym etapie nie można przewidzieć rezultatu, doszły do wniosku, iż warto przystąpić do 

zawarcia ugody, której celem byłoby uregulowanie materii objętych procesem. Sąd w Mediolanie, przed którym 

toczy się postępowanie sądowe, ze swojej strony, sugerował stronom takie rozwiązanie, wskazując na koszty 

procesu oraz konieczność przesłuchiwania świadków w drodze międzynarodowej pomocy prawnej, co mocno 

przedłuży proces. 

Włoski prawnik Gekoplast S.A., mec. Aldo Levi zwrócił się do pełnomocnika procesowego Polimark S.r.l., mec. 

Giussanniego z propozycją prowadzenia rozmów ugodowych. 

Do 31 lipca, przed sezonem wakacyjnym we Włoszech, prawnicy obu stron przygotowali draft ugody, na mocy 

której Polimark S.r.l.  cofnie za zgodą Gekoplast S.A. pozew o zapłatę, z drugiej strony Gekoplast zrzeknie się 

wobec Polimark S.r.l. swojego roszczenia. 

Planuje się podpisanie ugody do końca  2015 roku. 

  

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

Nota 27 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA 
- RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

 - przychody ze sprzedaży produktów 72 726 398  72 560 692  

     - w tym: od jednostek powiązanych - - 

 - przychody ze sprzedaży usług 2 163 439  1 912 072  

     - w tym: od jednostek powiązanych - - 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, razem 74 889 837  74 472 764  

     - w tym: od jednostek powiązanych - - 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) kraj 34 815 485  36 700 565  

    - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - sprzedaż produktów 34 584 632  36 426 060  

       - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - sprzedaż usług 230 853  274 505  

       - w tym: od jednostek powiązanych - - 

b) eksport 40 074 351  37 772 199  

    - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - sprzedaż produktów 38 141 765  36 134 632  

    - eksport 531 146  584 345  

    - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 37 610 619  35 550 287  
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    - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - sprzedaż usług 1 932 586  1 637 567  

    - eksport 13 348  5 519  

    - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 1 919 238  1 632 048  

    - w tym: od jednostek powiązanych - - 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, razem 74 889 837  74 472 764  

 - w tym: od jednostek powiązanych - - 

 

Nota 28 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

 - przychody ze sprzedaży towarów 1 114 148  1 122 394  

     - w tym: od jednostek powiązanych - - 

 - przychody ze sprzedaży materiałów 360 698  213 414  

     - w tym: od jednostek powiązanych - - 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 474 846  1 335 808  

 - w tym: od jednostek powiązanych - - 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) kraj 1 295 583  1 025 271  

    - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - towary 978 331  832 722  

       - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - materiały 317 252  192 549  

       - w tym: od jednostek powiązanych - - 

b) eksport 179 263  310 537  

    - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - towary 135 817  289 672  

       - w tym: od jednostek powiązanych - - 

    - materiały 43 446  20 865  

       - w tym: od jednostek powiązanych - - 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 474 846  1 335 808  

 - w tym: od jednostek powiązanych - - 

 

 

Nota 29 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) amortyzacja 2 020 349  1 726 153  

b)  zużycie materiałów i energii 50 737 921  48 951 200  

c) usługi obce 7 609 671  7 765 119  

d) podatki i opłaty 799 108  969 415  

e) wynagrodzenia 7 292 567  7 869 695  

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  1 860 586  1 893 274  

g) pozostałe koszty rodzajowe 554 016  410 437  

Koszty według rodzaju, razem 70 874 219  69 585 294  

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 85 908  823 776  

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) - (16 413) 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (6 961 493) (6 452 092) 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (4 601 075) (5 282 122) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 59 397 559  58 658 444  
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Nota 30 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 78 756  - 

   - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  1 189 889  - 

   - wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) (1 111 134) - 

b) dotacje: 253 016  219 941  

   - dotacja PFRON 2 769  2 476  

   - dotacja PARP 12 933  12 449  

   - dotacja 2192 50 000  49 883  

   - dotacja 1735 47 945  48 007  

   - dotacja PFRON 139 370  107 125  

b) inne przychody operacyjne: 1 523 755  1 291 148  

   - rozwiązanie pozostałych rezerw 55 279  48 941  

   - odpis ujemnej wartości firmy 503 622  503 622  

   - umorzenie zobowiązań przeterminowanych 90 652  159 642  

   - rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 119 005  387 803  

   - rozwiązanie odpisów na zapasy 586 695  - 

   - rozwiązanie odpisów na należności 148 085  - 

   - inne 20 417  191 140  

Inne przychody operacyjne, razem 1 855 527  1 511 089  

 

 

Nota 31 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 23 844  

   - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  - (205 435) 

   - wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) - 229 279  

b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 181 042  

   - odpisy aktualizujące wartość zapasów - 181 042  

c) inne koszty operacyjne: 488 109  1 305 816  

   - odpis na należności   669 781  

   - koszty sądowe 93 622  57 389  

   - rezerwy na świadczenia pracownicze 100 000  59 403  

   - likwidacje i przeceny 124 310  274 586  

   - rezerwa na badanie bilansu 18 000  25 000  

   - rezerwa na zobowiązania - 32 517  

  -  korekty lat ubiegłych 7 242  70 104  

  - umorzenie należności przeterminowanych 20 911  60 526  

  - rezerwa na bonusy 82 126  16 589  

  - reklamacje 19 267  10 135  

   - inne 22 632  29 787  

Inne koszty operacyjne, razem 488 109  1 510 703  

 

 

Nota 32 

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują. 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 
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a) z tytułu udzielonych pożyczek - - 

    - od jednostek powiązanych, w tym: - - 

       - od jednostek zależnych - - 

       - od jednostek współzależnych - - 

       - od jednostek stowarzyszonych - - 

       - od znaczącego inwestora - - 

       - od jednostki dominującej - - 

       - od pozostałych jednostek - - 

b) pozostałe odsetki  46 426  111 636  

    - od jednostek powiązanych: - - 

       - od jednostek zależnych - - 

       - od jednostek współzależnych - - 

       - od jednostek stowarzyszonych - - 

       - od znaczącego inwestora - - 

       - od jednostki dominującej - - 

       - od pozostałych jednostek 46 426  111 636  

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 46 426  111 636  

 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad różnicami ujemnymi - - 

     - zrealizowane - - 

     - niezrealizowane     - - 

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - 

c) pozostałe, w tym: 2  295  

   - rozliczenie płatności - - 

   - stwierdzone nadwyżki kasowe - - 

   - inne 2 295 

Inne przychody finansowe, razem 2 295 

 

 

Nota 33 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

a) od kredytów i pożyczek - - 

    - dla jednostek powiązanych - - 

       - dla jednostek zależnych - - 

       - dla jednostek współzależnych - - 

       - dla jednostek stowarzyszonych - - 

       - dla znaczącego inwestora - - 

       - dla jednostki dominującej - - 

    - dla innych jednostek - - 

b) pozostałe odsetki 680 510  1 034 619  

    - dla jednostek powiązanych - - 

       - dla jednostek zależnych - - 

       - dla jednostek współzależnych - - 

       - dla jednostek stowarzyszonych - - 

       - dla znaczącego inwestora - - 

       - dla jednostki dominującej - - 

    - dla innych jednostek 680 510  1 034 619  

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 680 510  1 034 619  

 

INNE KOSZTY FINANSOWE 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

W pkt 20.1. wszystkie dane liczbowe zostały zaprezentowane w pełnych złotych  (jeśli nie wskazano inaczej). 

 

156 

a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi 130 917  6 235  

b) utworzone rezerwy (z tytułu) - - 

c) pozostałe, w tym: 379  310  

   - prowizje od kredytów i gwarancji bankowych - - 

    - inne 379  310  

Inne koszty finansowe, razem 131 296  6 545  

 

 

Nota 34 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - nie dotyczy. 

 

Nota 35 

Zyski nadzwyczajne - nie występują. 

 

 

Nota 36 

Straty nadzwyczajne - nie występują. 

 

 

Nota 37 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Zysk (strata) brutto 4 915 895  1 825 209  

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów): 

- - 

 - Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 1 716 308  1 798 154  

różnice kursowe 185 869  69 597  

odsetki 34 862  96 906  

wynagrodzenia ZUS 212 961  137 708  

wartość netto sprzedanych środków trwałych - - 

odpis na należności - 627 300  

utworzone rezerwy 304 805  547 347  

pozostałe koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu 419 692  251 635  

darowizna 200  320  

umorzenie zobowiązań przeterminowanych - 31 307  

różnica amortyzacji bilansowej a amortyzacji podatkowej 430 142  - 

koszty lat ubiegłych 127 777  36 033  

 - Zwiększenia kosztów podatkowych 731 174  948 664  

różnice kursowe 88 734  38 140  

odsetki - 77 795  

wynagrodzenia, ZUS 225 727  140 383  

raty leasingowe 183 890  23 365  

różnica amortyzacji bilansowej a amortyzacji podatkowej - 668 981  

odpis na należności 232 823  - 

 - Przychody nie będące przychodami podatkowymi 3 317 572  2 200 162  

różnice kursowe 54 539  78 816  
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

rozwiązanie rezerw 1 587 766  807 315  

rozliczenie ujemnej wartości firmy 503 622  355 233  

umorzone ,naliczone odsetki 1 490  140 010  

dotacje 253 016  55 650  

likwidacja śr.trwałych w budowie - 31 210  

naliczony bonus 834 500  731 745  

pozostałe przychody operacyjne 55 280  185  

naliczone kary 27 360  - 

  - Zwiększenia przychodów podatkowych 811 669  613 806  

różnice kursowe 79 925  98 401  

naliczony bonus 731 745  415 770  

wycena lokat storno - 99 634  

  - Dochód / strata 3 395 127  1 088 342  

  - Odliczenia od dochodu - 192 558  

strata z lat ubiegłych - 192 558  

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  3 395 127  895 784  

4. Podatek dochodowy według stawki 19% 645 074  170 199  

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - - 

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej 
okresu, w tym: 

645 074  170 199  

7. Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy 11 609  (89 636) 

8. Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy 127 037  210 875  

Razem obciążenie wyniku brutto 783 719  291 438  

 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT: 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych  

138 645  121 239  

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - - 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu 

- - 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

- - 

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) - - 

     - z tytułu ulg inwestycyjnych - - 

Podatek dochodowy odroczony, razem 138 645  121 239  

 

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

 - ujętego w kapitale własnym 138 645  121 239  

 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy - - 

 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT DOTYCZĄCY: 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

 - działalności zaniechanej - - 

 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych - - 
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Nota 38 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - nie występują. 

 

 

Nota 39 

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie 

dotyczy. 

 

 

Nota 40 

PODZIAŁ ZYSKU  
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. Wypłata dywidendy 2 044 893  - 

2. Kapitał zapasowy 1 954 203  3 233 154  

3. Kapitał rezerwowy - - 

4. Pokrycie straty z lat ubiegłych 133 080  - 

RAZEM ZYSK  4 132 176  3 233 154  

 

Wartości zawarte w tabeli są rzeczywistym podziałem zysku uchwałą z dnia 11 czerwca 2015 roku, który jest inny, 

niż proponowany przez Zarząd w sprawozdaniu finansowym. 

 

 

Nota 41 

Zysk na akcję obliczono jako iloraz zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego przez średnioważoną 

liczbę akcji. Liczba akcji nie zmieniała się w okresie sprawozdawczym, nie występują również akcje 

uprzywilejowane co do dywidendy. Nie występują instrumenty o charakterze rozwadniającym. 

 

 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Nota 42 

RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANAMI STANU POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ 
RACHUNKIEM PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1. W działalności operacyjnej: - - 

    a)  Zmiana stanu należności - - 

          - Zmiana stanu należności krótkoterminowych wg bilansu (3 535 585) 808 236  

          - Zmiana stanu należności krótkoterminowych wg rachunku przepływów pieniężnych (3 535 585) 808 236  

    b)  Zmiana stanu rezerw     

          - Zmiana stanu rezerw wg bilansu (346 700) 350 682  

          - Zmiana stanu rezerw wg rachunku przepływów pieniężnych (346 700) 350 682  

    c)  Zmiana stanu zapasów - - 

          - Zmiana stanu zapasów wg bilansu 383 521  3 303 243  

          - Zmiana stanu zapasów wg rachunku przepływów pieniężnych 383 521  3 303 243  

    d)  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - - 

          - Zmiana stanu zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) wg 
bilansu 

2 785 118  (5 083 685) 

          - zmiana stanu zobowiązań związanych z działalnością inwestycyjną (133 080) (23 352) 
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RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANAMI STANU POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ 
RACHUNKIEM PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

          - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów wg rachunku przepływów pieniężnych 

2 652 038  (5 107 037) 

    e)  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - - 

          - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu (503 726) (737 505) 

          - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg rachunku przepływów pieniężnych (503 726) (737 505) 

 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

Środki pieniężne w kasie  1 005  2 683  

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 231 412  725 620  

Inne środki pieniężne - - 

Inne aktywa pieniężne - - 

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 232 417  728 303  

  

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

koszty wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie 6 169 232 6 797 893 

   Razem koszty wytworzenia środków trwałych 6 169 232  6 797 893  

 

NAKŁADY INWESTYCYJNE PONIESIONE NA NIEFINANSOWE AKTYWA 
TRWAŁE 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1) nabycie wartości niematerialnych i prawnych   1 892 

2) nabycie środków trwałych, w tym:     

    środki trwałe nabyte na podstawie umów leasingowych (z wyłączeniem leasingu 
zwrotnego) 

    

3) nabycie środków trwałych, z wyłączeniem środków leasingowanych 6 169 232  6 795 999  

4) płatności rat leasingowych 728 445  523 584  

   Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (1+3+4) 6 897 677  7 321 475  

 

 

Nota 43 

KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACHOBCYCH 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

USD 3,5072 3,0120 

EUR 4,2623 4,1472 

 
 
 
 

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje o instrumentach finansowych 

1.1 Grupy instrumentów finansowych 

W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu w kategorii aktywów finansowych Spółka posiadała jedynie 

środki pieniężne w kasie oraz na rachunku lokowane w systemie Overnight. 

2014  ZMIANY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - PASYWA *  

  

 a 
 zobowiązania 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu  

 b 
 zobowiązania 

finansowe 
wyceniane w 
skorygowanej 
cenie nabycia 

 Instrumenty 
finansowe 

razem  
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 a) wartość instrumentów finansowych na początek okresu                          - 12 533 039  12 533 039  

 b) zwiększenia (z tytułu) - 4 335 027  4 335 027  

     - zaciągnięcie kredytów - 3 867 889  3 867 889  

     - naliczenie odsetek - 467 138  467 138  

     - wycena instrumentów pochodnych na dzień bilansowy - - - 

 c) zmniejszenia (z tytułu) - 3 846 443  3 846 443  

     - spłaty kredytów (wraz z odsetkami z dnia bilansowego) - 3 846 443  3 846 443  

     - odwrócenie wyceny instrumentów pochodnych na poprzedni 
dzień bilansowy 

- - - 

 d) wartość instrumentów finansowych na koniec okresu - 13 021 623  13 021 623  

 

2013  ZMIANY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - PASYWA *  

  

 a 
 zobowiązania 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu  

 b 
 zobowiązania 

finansowe 
wyceniane w 
skorygowanej 
cenie nabycia 

 Instrumenty 
finansowe 

razem  

 a) wartość instrumentów finansowych na początek okresu                          - 9 356 185  9 356 185  

 b) zwiększenia (z tytułu) - 14 344 624  14 344 624  

     - zaciągnięcie kredytów - 13 767 617  13 767 617  

     - naliczenie odsetek - 577 008  577 008  

     - wycena instrumentów pochodnych na dzień bilansowy - - - 

 c) zmniejszenia (z tytułu) - 11 167 770  11 167 770  

     - spłaty kredytów (wraz z odsetkami z dnia bilansowego) - 11 167 770  11 167 770  

     - odwrócenie wyceny instrumentów pochodnych na poprzedni 
dzień bilansowy 

- - - 

 d) wartość instrumentów finansowych na koniec okresu - 12 533 039  12 533 039  
 

*  zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu uznawania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych, zasad wyceny i klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych oraz podziału na kategorie wymienione 

w tymże rozporządzeniu nie stosuje się do zobowiązań leasingowych. Z uwagi na powyższe Spółka w powyższych 

notach nie uwzględniła zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingowych 

 

1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych 

1.2.1 a)  Podstawowa charakterystyka instrumentów finansowych 

Podstawową charakterystykę zawartych umów kredytowych, które stanowiły jedyne obok środków pieniężnych 

instrumenty finansowe w Spółce, przedstawiono w notach 22 i 23 niniejszego sprawozdania finansowego. 

1.2.1 b)  Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań 

finansowych wycenianych w takiej wartości. 

W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu Spółka nie posiadała instrumentów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej. 

1.2.1 c)  Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii  

dostępnych do sprzedaży. 

W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występowały aktywa finansowe zaliczone 

do kategorii dostępnych do sprzedaży. 

1.2.1 d)  Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz skutki 

przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone 

do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu Spółka nie posiadała instrumentów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej. 

1.2.1 e)  Tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny. 
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W okresie prezentowanym w niniejszym prospekcie Emitent nie odnosił skutków wyceny instrumentów finansowych 

na kapitał z aktualizacji wyceny. 

1.2.1 f)  Objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych   instrumentów finansowych 

nabytych na rynku regulowanym. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie nabywała instrumentów finansowych na rynku 

regulowanym. 

1.2.1 g)  Ryzyko stopy procentowej. 

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ 31-12-2014 31-12-2013 

Kredyty bankowe  i pożyczki 5 343 955 6 138 793 

 

Efektywne stopy procentowe dla kredytów długoterminowych na 31.12.2014 nie odbiegały od stóp nominalnych 

(zmiennych, opartych o WIBOR), gdyż odsetki są naliczane i potrącane na bieżąco od aktualnej wysokości 

zadłużenia. Nominalne stopy procentowe zostały przedstawione szczegółowo w notach 22 i 23 niniejszego 

sprawozdania finansowego. 

1.2.1 h)  Ryzyko kredytowe. 

Nie występuje w Spółce w odniesieniu do aktywów finansowych. 

1.2.2.  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży lub przeznaczone obrotu, odnośnie których brak jest możliwości 

wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej. 

Nie dotyczy. 

1.2.3.  Aktywa i zobowiązania finansowe, których nie wycenia się w wartości godziwej. 

Zaciągnięte kredyty wycenione zostały w skorygowanej cenie nabycia. Spółka nie posiada informacji o ich wartości 

godziwej. Podstawową charakterystykę tych instrumentów zaprezentowano w notach 22 i 23 niniejszego 

sprawozdania finansowego. 

1.2.4.  Umowy, w wyniku których aktywa finansowe przekształcają się w papiery wartościowe lub umowy odkupu. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły w Spółce. 

1.2.5.  Przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w 

skorygowanej cenie nabycia. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły w Spółce. 

1.2.6.  Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo ustanie przyczyny, dla której 

dokonano takich odpisów i zwiększenie wartość składnika aktywów. 

Spółka utworzyła odpisy aktualizujące należności przeterminowane, które zostały zaprezentowane w nocie 

objaśniającej nr 8. 

1.2.7.  Przychody z odsetek od pożyczek udzielonych 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie udzieliła pożyczek. 

1.2.8.  Odpisy aktualizujące wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich 

wartości. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie udzieliła pożyczek. 

1.2.9.  Zobowiązania finansowe i koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań. 

KREDYTY,  POŻYCZKI  I  LEASINGI 2014 2013 

naliczone i zrealizowane 467 138  577 008  

naliczone i niezrealizowane, w tym: - - 

     - do 3 miesięcy - - 

     - powyżej 3 do 12 miesięcy - - 

     - powyżej 12 miesięcy - - 

Razem, w tym: 467 138  577 008  

    wynikające z zobowiązań długoterminowych - - 
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    wynikające z zobowiązań krótkoterminowych 467 138  577 008  
 

Odsetki naliczane są  płatne wraz z ratą. 

1.2.10.  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym. 

Jednostka co najmniej raz w roku dokonuje analizy ryzyka związanego z działalnością Spółki. W ramach ryzyka 

finansowego w Spółce występują dwa główne ryzyka: 

▪ ryzyko walutowe, 

▪ ryzyko zmiany stóp procentowych. 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do wahań kursów walut. Spółka dostosowuje swoją 

politykę finansową na bieżąco w stosunku do wysokości stóp procentowych.  

1.2.11.  Zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania. 

Nie wystąpiły takie transakcje ani zobowiązania. 

1.2.12.  Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny. 

Nie występowały w okresie objętym sprawozdaniem finansowym. 

2.  Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, 
w tym również udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także 
wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych. 

W nocie 26 Informacji dodatkowej Zarząd Spółki ujawnił zobowiązanie warunkowe wynikające z roszczenia wobec 

Geko-Kart Sp. z o.o (z którą Gekoplast S.A. połączyła się w 2013 roku). Spór rozstrzygany jest przez Sąd 

w Mediolanie (Włochy). Wartość przedmiotu sporu opiewa na kwotę 2 680 tys. zł., co stanowi 4,5% sumy 

bilansowej Spółki na dzień bilansowy. Zarząd Emitenta zmierza do zawarcia ugody, na podstawie której Polimark 

S.r.l.  cofnie za zgodą Gekoplast S.A. pozew o zapłatę, z drugiej strony Gekoplast S.A.  zrzeknie się wobec Polimark 

S.r.l. swojego roszczenia. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu zależy jednak od zdarzeń przyszłych, które obarczone 

są niepewnością. 

3.  Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Nie występowały w okresie objętym sprawozdaniem finansowym. 

4.  Działalność zaniechana. 

W latach 2013-2014 Spółka nie zaniechała żadnej działalności. Nie przewiduje się też zaniechania istotnych 

rodzajów działalności w przyszłości. 

5.  Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka ponosiła koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, 

zaprezentowanych w nocie objaśniającej nr 3. 

6.  Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy 
od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe: 
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 
naturalnego. 

NAKŁADY INWESTYCYJNE PONIESIONE NA NIEFINANSOWE AKTYWA 
TRWAŁE 

01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

1) nabycie wartości niematerialnych i prawnych   1 892 

2) nabycie środków trwałych, w tym:     

    środki trwałe nabyte na podstawie umów leasingowych (z wyłączeniem 
leasingu zwrotnego) 

    

3) nabycie środków trwałych, z wyłączeniem środków leasingowanych 6 169 232  6 795 999  

4) płatności rat leasingowych 728 445  523 584  

   Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (1+3+4) 6 897 677  7 321 475  
 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

W pkt 20.1. wszystkie dane liczbowe zostały zaprezentowane w pełnych złotych  (jeśli nie wskazano inaczej). 

 

163 

Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe do poniesienia w roku 2015 wynoszą 7 810 000,00 zł, w tym na 

ochronę środowiska 1 100 000,00 zł.  

7.1 Informacje o istotnych transakcjach Emitenta  z podmiotami powiązanymi zawartych 
na warunkach innych niż rynkowe. 

Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi. 

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych. 

Nie dotyczy. 

7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

Nie występują istotne umowy nieuwzględnione w bilansie Emitenta. 

8.  Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach. 

9.  Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ETATOWO 
01-01-2014         
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

Pracownicy umysłowi 64  70  

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 144  158  

Zatrudnienie razem 208  228  

 

10. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym 
wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale 
Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, 
zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze, lub jakiejkolwiek 

innej formie), wypłaconych, należnych, lub potencjalnie należnych, odrębnie dla 
każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, 

bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z 
podziału zysku. 

WYNAGRODZENIA WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W 
SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH 

01-01-2014   
31-12-2014 

01-01-2013 
31-12-2013 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. umowy o pracę 516 000 516 252 

Piotr Górowski Prezes Zarządu 180 000 180 252 

Joanna Siempińska Członek Zarządu 144 000 144 000 

Krzysztof Kaczmarczyk Członek Zarządu 192 000 192 000 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 72 000 38 202 

Adam Chełchowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 24 000 12 734 

Paweł Bala Członek Rady Nadzorczej 24 000 12 734 

Marek Kacprowicz Członek Rady Nadzorczej 24 000 12 734 

Razem wynagrodzenia   588 000  554 202  
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11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, 

poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, 
jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem 
warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez Emitenta w 
przedsiębiorstwie Emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego 
zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), 
osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i 

nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do 
drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z 
którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty 
tych kwot.  

Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie udzieliła Członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej 

kredytu, pożyczki, gwarancji lub innych umów zobowiązujących się świadczeń.  

11a. Informacje o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania 
finansowego. 

Tytuł:  2014 2013 

 Data zawarcia umowy   05.11.2014   04.11.2013 

 Okres, którego dotyczy  01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

 Wynagrodzenie:     

 a) badanie sprawozdania finansowego  18 000  25 000  

 b) usługi doradztwa podatkowego  - - 

 c) pozostałe usługi  - - 

 

 

Ponadto w dniu 24 lipca 2015 roku Spółka zawarła umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych, dotyczącą: 

▪ dokonania analizy różnic pomiędzy zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę a Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej MSSF) 

oraz wykonania weryfikacji porównywalności historycznych danych finansowych Spółki zawartych w bilansie, 

rachunku zysków i strat sporządzonych za lata 2013 – 2014 wg MSSF, 

▪ badania porównywalności historycznych danych finansowych Spółki zawartych w sprawozdaniach finansowych 

za lata 2013 – 2014 wg Ustawy o rachunkowości w celu wydania opinii do prospektu emisyjnego o tym, że 

oddają one prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki, 

▪ weryfikacji prawidłowości przekształcenia bilansu i rachunku zysków i strat Spółki za rok 2014 na MSSF w celu 

przygotowania noty wymaganej przepisami rozporządzenia o prospekcie emisyjnym,     

▪ sporządzania części finansowej prospektu w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych w dokumencie 

rejestracyjnym, 

▪ badania prognoz finansowych i danych pro-forma. 

Łączne wynagrodzenie z tytułu powyższej umowy wyniosło 29.500 zł. 

 

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. 

Spółka stwierdziła następujące znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym: 

utworzenie rezerwy na zabezpieczenie sporu z Urzędem Skarbowym z tytułu kontroli dotyczącej lat ubiegłych (CIT) 

w kwocie 120 000,00zł 

korekta rozliczenia bilansowego amortyzacji otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych wynik lat ubiegłych 

został skorygowany o kwotę -133 080,12zł  

korekta błędów lat poprzednich związanych z rozrachunkami pomiędzy Spółką a Urzędem skarbowym na łączną 

kwotę 82 710,76zł . 
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13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

W sprawozdaniu finansowym zostały zawarte wszystkie znaczące oraz planowane zdarzenia po dniu bilansowym. 

Zdarzenia po dniu bilansowym nie podlegające uwzględnieniu w sprawozdaniu finansowym przedstawiono poniżej: 

W dniu 9 czerwca 2015 roku posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E 

Emitenta złożyli oświadczenia o objęciu 537.267 akcji serii E. Akcje serii E są emitowane w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę do 800.000 zł, dokonanego uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2014 roku. Także w dniu 9 czerwca br. dokonano wydania akcji serii E 

wszystkim osobom, które złożyły oświadczenia o objęciu akcji. Z chwilą wydania akcji serii E nastąpiło podwyższenie 

kapitału zakładowego Emitenta o 537.267 zł - z kwoty 5.305.285 zł do kwoty 5.842.552 zł. Warranty subskrypcyjne 

serii A uprawniające do objęcia akcji serii E są przyznawane w ramach programu motywacyjnego, którym objęte są 

osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Program motywacyjny 

dotyczy łącznie nie więcej niż 800.000 akcji. Na mocy umowy o ograniczeniu zbywalności, przedmiotowe akcje 

objęte są zakazem zbywania do dnia 30.04.2016 r. 

W dniu 29 czerwca 2015 roku Emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Tarnowskich 

Górach, złożonej z działki o powierzchni 7,1 tys. m2 będącej przedmiotem wieczystego użytkowania przez Emitenta, 

zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym, które są własnością 

Spółki. Nieruchomość nie jest wykorzystywana do celów gospodarczych Emitenta od ponad 2 lat i stanowi dla Spółki 

aktywo zbędne. Przedmiotem umowy przedwstępnej jest zawarcie umowy sprzedaży powyższej nieruchomości za 

cenę 2 000 000,- zł (+VAT). Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie później niż w dniu 31 października 2015 

roku. Na dzień 31 października 2015 r. wartość netto nieruchomości w księgach Spółki wynosić będzie 2 996 810,26 

zł. Oznacza to, że z tytułu sprzedaży nieruchomości w październiku bieżącego roku Spółka poniesie stratę ze zbycia 

niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 996 810,26 zł, która zmniejszy zysk operacyjny roku 2015. 

Zrealizowana transakcja nie wpłynie w żaden sposób na wyniki z działalności podstawowej Emitenta ani na wypłatę 

uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendy za 2014 rok. Pozytywnym rezultatem transakcji 

będzie pozyskanie 2,0 mln zł gotówki i obniżenie kosztów działalności podstawowej o ok. 200 tys. zł rocznie. W 

związku ze zmniejszeniem wyniku operacyjnego z tytułu zawarcia transakcji zbycia nieruchomości Emitent nie 

będzie dokonywał korekty opublikowanej w Dokumencie Informacyjnym prognozy wyników na rok 2015, bowiem 

wartość żadnej z prognozowanych pozycji wynikowych (to jest EBITDA, EBIT, zysku brutto ani zysku netto) nie 

zmniejszy się wskutek zawarcia transakcji o ponad 20%. 

W dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent podpisał umowę o kredyt konsolidacyjny z mBank S.A. W wyniku powyższego 

większość kredytów inwestycyjnych została przeniesiona do mBank S.A. W związku z tym aktualna lista 

zabezpieczeń na majątku Emitenta przedstawia się następująco: 

a. Zastawy rejestrowe 

Lp. Data wpisu Na rzecz Przedmiot zastawu 
Najwyższa wartość 
przedmiotu umowy 

Nr pozycji 
rejestru 

1 2013-02-06 Alior Bank Linia produkcyjna OMIPA 2006010 4 696 430,82 2340780 

2 2013-02-06 Alior Bank Maszyna prod. UNION 2006- TAV2600/nr5048 3 000 000,00 2340777 

3 2013-01-23 ARP Warszawa Zapasy 600 000,00 2339133 

4 2013-01-23 ARP Warszawa Zapasy 600 000,00 2339382 

5 2013-10-31 Alior Bank Linia do produkcji płyt ABS/PMMA 1 830 559,50 2375882 
 

Do rejestru zastawów nie jest jeszcze wpisany zastaw rejestrowy do kwoty 14.000.000 zł ustanowiony na rzecz 

Alior Bank S.A. na urządzeniach produkcyjnych Spółki. 

b. Hipoteki 

Na zabezpieczenie kredytu z mBank S.A. została ustanowiona hipoteka łączna do kwoty 11.000.000 zł 

na nieruchomościach w Krupskim Młynie, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr GL1T/00088320/8, 

GL1T/00067768/7 i KW GL1T/00093354/3. Wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych nie zostały jeszcze dokonane. 

W powyższych księgach jest wpisana hipoteka łączna do kwoty 17.250.000 zł na rzecz Alior Bank S.A. 
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14.  Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie 

i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 

Nie dotyczy. 

15.  Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w 
odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, 
skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz 
metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania 

finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa 
inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Emitenta osiągnęła lub przekroczyła 
wartość 100%. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech 

lat działalności Emitenta nie osiągnęła i nie przekroczyła wartości 100%. 

16.  Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 

finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi*.  

W zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2013 oraz 2014 rachunek zysków i start był 

prezentowany w wariancie porównawczym. Dla potrzeb Prospektu Emisyjnego Spółka dokonała przekształcenia 

porównawczego wariantu rachunku zysków i strat w wariant kalkulacyjny.  

17.  Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku 

obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik 
finansowy i rentowność. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad (polityki rachunkowości). 

18.  Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik finansowy i rentowność. 

W wyniku korekty rozliczenia bilansowego amortyzacji otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych wynik lat 

ubiegłych został skorygowany o kwotę 133 080,12zł. Z uwagi na poziom istotności korekta nie została 

zaprezentowana retrospektywnie, tzn. tak, jak gdyby prawidłowe księgowanie było stosowane od zawsze. 

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania 
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność 
występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź 

planowanych przez Emitenta działań mających na celu eliminację niepewności. 

Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności przez Spółkę. 

20.  W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 
połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i  zastosowanej metody 
rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów). 

W dniu 31 grudnia 2013 roku właściwy sąd rejestrowy zarejestrował połączenie Spółki Gekoplast S.A. oraz Geko-

Kart Sp. z o.o., stanowiącej w dniu połączenia jednostkę zależną od Spółki, gdzie Gekoplast S.A. stanowiła Spółkę 

przejmującą zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Ponieważ w wyniku połączenia nie doszło do przejęcia 

kontroli, połączenie rozliczono, zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów za okres 

od przejęcia kontroli do daty połączenia. Jednocześnie ujęto w księgach rachunkowych ujemną wartość firmy 

ustaloną z zastosowaniem metody nabycia na dzień przejęcia kontroli przez Gekoplast S.A. nad Geko-Kart Sp. z 

o.o., które nastąpiło w roku 2010. 
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Dzięki takiej prezentacji danych za rok 2013, dokładnie przedstawiają one sytuację całej zorganizowanej działalności 

gospodarczej Emitenta, w związku z czym nie zachodzą przesłanki uznania Emitenta za emitenta o złożonej historii 

finansowej w myśl art. 4a ust 4 Rozporządzenia o prospekcie. 

21.  W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji 
w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić 
skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy. 

Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych. 

22.  Jeżeli Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w 

dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić 
podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw 
własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, 
podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność 
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość 

przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto 
oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, 
przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów. 

Spółka nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem wobec innych jednostek. W konsekwencji, nie 

dotyczy jej obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego określony w art. 55 ustawy o 

rachunkowości. 

23.  Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłaby w istotny sposób wpłynąć 
na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

Nie występują 
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20.2. Informacje finansowe pro forma 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta nie wystąpiła transakcja powodująca znaczące zmiany brutto sytuacji 

Emitenta, w związku z tym nie występuje konieczność włączenia informacji finansowych pro forma, która 

opisywałaby, jak dana transakcja wpłynęłaby na aktywa i pasywa oraz zyski Emitenta, gdyby została 

przeprowadzona na początku okresu sprawozdawczego lub w dniu bilansowym. 

Dane finansowe Emitenta za 2013 rok uwzględniają Geko-Kart sp. z o.o. Na moment przejęcia kontroli w 2010 roku 

na potrzebę prezentacji danych finansowych obu Spółek w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

zastosowano metodę nabycia.  Ponieważ w wyniku połączenia obu spółek w jedną osobę prawną w roku 2013 nie 

doszło do przejęcia kontroli, połączenie na koniec 2013 roku rozliczono, zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o 

rachunkowości metodą łączenia udziałów za okres od przejęcia kontroli do daty połączenia. Oznacza to, że 

sprawozdania finansowe za 2013 i 2014 rok jest sporządzone na tych samych zasadach, co sprawozdania 

skonsolidowane sporządzane przez Gekoplast S.A. do momentu połączenia i obejmują dane finansowe Gekoplast 

S.A. i jej spółki zależnej Geko-Kart Sp. z o.o. Z tego względu nie zachodzi potrzeba sporządzenia historycznych 

danych finansowych pro forma. 

20.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

20.3.1. Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane 

przez biegłego rewidenta 

Historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia o historycznych danych 

finansowych, zamieszczona w pkt 20.1.2.1. powyżej nie zawiera zastrzeżeń ani lub klauzul ograniczenia 

odpowiedzialności. Zawiera natomiast uwagę o treści następującej: 

„Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanych historycznych informacji finansowych,  

– W dniu 31 grudnia 2013 roku właściwy sąd rejestrowy zarejestrował połączenie Spółki Gekoplast S.A. oraz 

Geko-Kart Sp. z o.o., stanowiącej w dniu połączenia jednostkę zależną od Spółki, gdzie Gekoplast S.A. 

stanowiła Spółkę przejmującą zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Ponieważ w wyniku połączenia nie 

doszło do przejęcia kontroli, połączenie rozliczono, zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości metodą 

łączenia udziałów za okres od przejęcia kontroli do daty połączenia. Jednocześnie ujęto w księgach 

rachunkowych ujemną wartość firmy ustaloną z zastosowaniem metody nabycia na dzień przejęcia kontroli 

przez Gekoplast S.A. nad Geko-Kart Sp. z o.o., które nastąpiło w roku 2010. 

– W nocie 26 Informacji dodatkowej Zarząd Spółki ujawnił zobowiązanie warunkowe wynikające z roszczenia 

wobec Geko-Kart Sp. z o.o (z którą Gekoplast S.A. połączyła się w 2013 roku). Spór rozstrzygany jest przez 

Sąd w Mediolanie (Włochy). Wartość przedmiotu sporu opiewa na kwotę 2 680 tys. zł., co stanowi 4,5% sumy 

bilansowej Spółki na dzień bilansowy. Zarząd Emitenta zmierza do zawarcia ugody, na podstawie której 

Polimark srl  cofnie za zgodą Gekoplast S.A. pozew o zapłatę, z drugiej strony Gekoplast S.A. zrzeknie się 

wobec Polimark srl swojego roszczenia. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu zależy jednak od zdarzeń przyszłych, 

które obarczone są niepewnością.” 

20.3.2. Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostały zbadane 

przez biegłych rewidentów 

Oprócz historycznych informacji finansowych przedmiotem badania przez biegłego rewidenta były prognozy 

wyników zamieszczone w pkt 13. Dokumentu Rejestracyjnego. 

20.3.3. Dane finansowe nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych 

przez biegłego rewidenta 

Prospekt Emisyjny zawiera dane finansowe nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych 

przez biegłego rewidenta. Są to: 
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- dane ze śródrocznych informacji finansowych za I, II i III kwartał 2015 roku zamieszczone w pkt 20.5. 

Dokumentu Rejestracyjnego 

-  dane o kapitalizacji i zadłużeniu na 31 października 2015 r. zawarte w pkt 3.2. Dokumentu Ofertowego (Rozdział 

V Prospektu Emisyjnego). 

 

20.4. Data najnowszych informacji finansowych 

Najnowsze zamieszczone w Prospekcie dane finansowe to dane ze śródrocznego sprawozdania finansowego na 

31 grudnia 2015 roku. 

 

20.5. Śródroczne i inne informacje finansowe 

Emitent po dacie swoich ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta, czyli po 

31 grudnia 2014 roku publikował kwartalne informacje finansowe, sporządzone zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowości. Informacje te nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Są one w raportach 

kwartalnych Emitenta, których kopie zamieszczono poniżej, w punktach od 20.5.1 do 20.5.4. 

 

Przy lekturze kwartalnych sprawozdań finansowych zawartych w raportach kwartalnych Emitenta należy zwrócić 

uwagę na fakt, że prezentowane w nich rachunki zysków i strat zostały sporządzone w układzie porównawczym. Z 

kolei rachunki zysków i strat za rok 2013 i 2014 przedstawione w historycznych informacjach finansowych są  - 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji 

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w 

prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są 

polskie zasady rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 300) - sporządzone w układzie kalkulacyjnym. 

Celem zapewnienia porównywalności sprawozdań za okresy śródroczne roku 2015 z historycznymi informacjami 

finansowymi za lata obrotowe 2013-2014 w pkt 20.5.5. przedstawiono rachunki zysków i strat Emitenta za cztery 

kolejne kwartały roku 2015 i za okresy porównawcze roku 2014 sporządzone w układzie kalkulacyjnym. 

Także prezentacje i analizy danych z rachunków zysków i strat w pkt 3, 9 i 10 Dokumentu Rejestracyjnego zostały 

przedstawione w oparciu o układ kalkulacyjny.  

Czytając i analizując rachunek zysków i strat należy mieć na uwadze fakt, że w układzie porównawczym pozycja 

„przychody netto ze sprzedaży ogółem” jest różna od analogicznej pozycji w układzie kalkulacyjnym o wartość 

pozycji „zmiana stanu produktów”, której w układzie kalkulacyjnym nie ma.  

Np. w rachunku zysków i strat za 4 kwartały 2015 roku (pkt 20.5.4.) pozycja „zmiana stanu produktów”  wynosi 

2.410 tys. zł i jest równa różnicy przychodów z rachunku w układzie porównawczym równej 86.391 tys. zł i w 

układzie kalkulacyjnym, równej 83.981 tys. zł. 

. 
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20.5.1. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku 
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20.5.2. Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku 
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20.5.3. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku 
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20.5.4. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku 
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20.5.5. Uzupełnienie - rachunki zysków i strat za okresy śródroczne 2015 roku w układzie kalkulacyjnym 

Sprawozdania finansowe Emitenta zawarte w przedstawionych powyżej, w punktach od 20.5.1 do 20.5.4., raportach kwartalnych zawierają rachunki zysków i strat sporządzone w 

układzie porównawczym. Celem zapewnienia porównywalności sprawozdań za okresy śródroczne roku 2015 z historycznymi informacjami finansowymi za lata obrotowe 2013-2014 

poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat Emitenta za 4 kwartały roku 2015 i za okresy porównawcze roku 2014 sporządzony w układzie kalkulacyjnym. 

[tys. zł] 
I-IV kw. 

2015 
IV kw. 
2015 

I-III kw. 
2015 

III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-IV kw. 
2014 

IV kw. 
2014 

I-III kw. 
2014 

III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 981 20 807 63 174 23 485 39 689 20 740 18 949 76 365 18 784 57 581 19 505 38 076 18 629 19 447 

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 82 640 20 606 62 034 23 041 38 993 20 360 18 633 74 890 18 373 56 516 19 122 37 394 18 264 19 130 

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 341 201 1 140 445 696 380 316 1 475 410 1 064 383 682 365 317 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 65 567 16 095 49 472 18 242 31 229 16 988 14 242 60 488 14 550 45 938 15 657 30 281 14 776 15 505 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 64 627 15 964 48 664 17 919 30 744 16 720 14 025 59 398 14 281 45 116 15 322 29 794 14 553 15 241 

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 940 132 808 323 485 268 217 1 091 269 822 335 487 223 264 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 18 414 4 711 13 702 5 243 8 460 3 752 4 707 15 876 4 234 11 643 3 848 7 795 3 852 3 942 

IV. Koszty sprzedaży 7 301 1 875 5 426 1 886 3 541 1 877 1 663 6 961 1 782 5 180 1 725 3 455 1 772 1 682 

V. Koszty ogólnego zarządu 4 791 1 106 3 685 1 185 2 499 1 146 1 354 4 601 1 174 3 427 1 071 2 357 1 158 1 198 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 322 1 731 4 592 2 172 2 420 729 1 690 4 314 1 278 3 036 1 053 1 983 922 1 062 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 507 1 121 1 386 652 733 340 395 1 856 592 1 264 228 1 141 859 282 

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 79 25 54 0 157 91 67 

       2. Dotacje 255 74 181 64 117 75 42 253 81 172 63 109 61 48 

       3. Inne przychody operacyjne 2 251 1 047 1 204 588 616 265 353 1 524 486 1 038 165 875 708 167 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 707 1 208 500 328 172 45 128 488 146 342 103 344 230 114 

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 985 985 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       3. Inne koszty operacyjne 585 86 500 328 172 45 128 488 146 342 0 344 230 114 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 7 122 1 644 5 478 2 496 2 981 1 025 1 957 5 681 1 723 3 958 1 178 2 780 1 551 1 230 

X. Przychody finansowe 157 -47 205 -73 278 -76 354 46 -19 66 56 9 9 0 

     1. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     2. Odsetki 9 9 0 0 0 0 0 46 0 46 45 1 1 0 

     3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     5. Inne 148 -56 204 -73 278 -76 354 0 -19 19 11 8 8 0 

XI. Koszty finansowe 549 106 443 160 283 160 124 812 316 496 104 392 149 243 

     1. Odsetki 549 106 443 160 283 160 124 681 185 496 104 392 191 201 

     2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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[tys. zł] 
I-IV kw. 

2015 
IV kw. 
2015 

I-III kw. 
2015 

III kw. 
2015 

I-II kw. 
2015 

II kw. 
2015 

I kw. 
2015 

I-IV kw. 
2014 

IV kw. 
2014 

I-III kw. 
2014 

III kw. 
2014 

I-II kw. 
2014 

II kw. 
2014 

I kw. 
2014 

     4. Inne 0 0 0 0 0 0 0 131 131 0 0 0 -42 42 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 6 730 1 490 5 239 2 263 2 976 789 2 187 4 916 1 388 3 528 1 130 2 397 1 411 987 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 0 0 5 239 2 263 2 976 789 2 187 0 0 3 528 1 130 2 397 1 411 987 

XV. Podatek dochodowy 0 0 1 012 444 568 130 437 0 0 557 277 280 261 19 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5 514 1 286 4 228 1 819 2 408 658 1 750 4 132 1 161 2 971 854 2 117 1 149 968 
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20.6. Polityka dywidendy 

20.6.1. Wartość dywidendy za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi 

informacjami finansowymi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, to jest ani w roku obrotowym 2013 ani roku obrotowym 

2014 Emitent nie wypłacał dywidendy za poprzednie lata obrotowe. 

Z zysku netto za rok obrotowy 2012 wynoszącego 1.043.803,01 zł ZWZ Emitenta z dnia 20 czerwca 2013 roku 

postanowiło przeznaczyć 215.333,33 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz 828.469,68 zł na kapitał zapasowy. 

Zysk netto za rok 2013 w kwocie 3.233.153,78 zł przeznaczono - zgodnie z uchwałą ZWZ z dnia 12 czerwca 

2014 roku - w całości na kapitał zapasowy. 

Po okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi miała miejsce wypłata dywidendy. ZWZ Spółki z dnia 

11 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 (czyli ostatni rok 

obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi), zgodnie z którą zysk netto Spółki za rok 

obrotowy 2014, w kwocie 4.132.176,14 zł został podzielony w następujący sposób:  

- kwotę 133.080,12 zł przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych, 

- kwotę 1.954.202,82 zł przeznaczono na kapitał zapasowy, 

- kwotę 2.044.893,20 zł, stanowiącą 49,5% zysku netto przeznaczono na dywidendę dla akcjonariuszy - w 

wysokości 0,35 zł na jedną akcję. 

Dzień dywidendy ustalono na 3 lipca 2015 roku, a wypłatę dywidendy postanowiono dokonać w dwóch transzach:. 

0,17 zł/akcję w dniu 24 lipca i 0,18 zł/akcję w dniu 24 września 2015 roku. 

Zarząd Emitenta w dniu 5 grudnia 2014 roku przekazał do publicznej wiadomości informację, że będzie 

rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto 

rocznie - przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej Spółki i jej potrzeb inwestycyjnych.  

Oprócz złożenia  powyższej deklaracji (którą Zarząd uznaje za obowiązującą i zamierza jej przestrzegać) organa 

Spółki nie podejmowały żadnych formalnych czynności w przedmiocie określenia polityki dywidendy. 

20.6.2. Opis polityki Emitenta odnośnie do wypłaty dywidendy oraz wszelkich ograniczeń w 

tym zakresie 

Emitent zamierza w okresie objętym prognozą zamieszczoną w pkt 13., czyli w roku 2016 dokonać wypłaty 

dywidendy w kwocie równej nie mniej niż 30% zysku netto za rok 2015, a po okresie objętym prognozą. Według 

najlepszej wiedzy Emitenta na Dzień Prospektu takie zasady wypłaty dywidendy będą realizowane także w latach 

następnych. 

Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie Emitenta. 

Zgromadzenie to powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Rokiem obrotowym 

Emitenta jest rok kalendarzowy, tak więc Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbywać do końca czerwca.  

Stosownie do art. 348 § 3 i 4 k.s.h., w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna 

wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy - "dzień dywidendy" oraz termin wypłaty dywidendy - "dzień wypłaty 

dywidendy ". Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie 

kolejnych trzech miesięcy. 

Informacje o wypłacie dywidendy będą ogłaszane w trybie raportów bieżących. Osoby, które są uprawnione do 

otrzymania dywidendy to osoby, na których rachunkach papierów wartościowych są zarejestrowane akcje Emitenta 

w dniu dywidendy.  

Zgodnie z § 9 Rozdziału XII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent jest obowiązany 

bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 

akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidend. Ponadto § 

91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW  o wysokości 

dywidendy, w dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach k.s.h. jako „dzień dywidendy”) oraz 

terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Emitent będzie zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 
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Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia 

po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni 

uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu 

KDPW.    

20.7. Postępowania sądowe i arbitrażowe 

W okresie 12 miesięcy poprzedzających Dzień Prospektu miało miejsce tylko jedno postępowanie sądowe, które   

mogło mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta.  

20.7.1. Postępowanie w sporze z Polimark S.r.l. 

W dniu 11 listopada 2015 r. po trwającym prawie dwa lata sporze pomiędzy Gekoplast S.A. a włoską firmą Polimark 

S.r.l.,  na posiedzeniu Sądu w Mediolanie nastąpiło uprawomocnienie się podpisanej wcześniej ugody w wyniku 

której obie strony sporu wycofały swoje roszczenia, w szczególności Polimark S.r.l. wycofał wszelkie roszczenia 

wobec Gekoplast S.A. tj. żądanie zapłaty kwoty 629 tys. euro. 

Spór pomiędzy Gekoplast S.A. a Polimark S.r.l. rozpoczął się od momentu wysunięcia roszczenia jakie w dniu 

13.12.2013 r. zarząd Geko-Kart sp. z o.o. otrzymał od Polimark S.r.l. z Włoch, który to złożył do Sądu w Mediolanie 

roszczenia wobec Geko-Kart sp. z o.o. w łącznej wysokości 628 832,18 euro, na którą składały się roszczenia z 

tytułu realizowanej w latach 2010-2012 (współpraca zakończyła się w 2012, w styczniu 2013 był tylko demontaż) 

współpracy w zakresie wykonywania przez Geko-Kart sp. z o.o. usługi przerobu powierzonego przez Polimark S.r.l. 

materiału, a będącym jego własnością urządzeniu, zainstalowanym w Geko-Kart sp. z o.o. Roszczenia w/w 

obejmowały w szczególności utratę marży w okresie uruchomienia linii do produkcji płyt, oraz koszty związane ze 

współpracą oraz przeniesieniem urządzenia do Włoch, na skutek dokonanego w grudniu 2012 wypowiedzenia 

przez Polimark S.r.l. umowy zawartej z Geko-Kart sp. z o.o.  

W ocenie Zarządu Gekoplast roszczenia odszkodowawcze Polimark S.r.l. były pozbawione racjonalnych 

argumentów i zmierzły do uniknięcia konieczności spłacenia zobowiązań na rzecz Gekoplast w kwocie 43 279,86 

euro wynikających z niezapłaconych kwot za usługi wykonane w ramach umowy wraz z odsetkami.  

Biorąc pod uwagę przedmiot sporu oraz oszacowane przez Zarząd i kancelarię prawną prowadzącą sprawę, 

zagrożenie wydania wyroku negatywnego dla Spółki określono na poziomie 35%, w związku z czym Spółka nie 

tworzyła rezerwy z tego tytułu na koniec 2014 roku. 

Od momentu podpisania w/w ugody obie strony uznały spór za zakończony, w związku z czym zarówno Emitent 

jaki i Polimark S.r.l. nie mają wobec siebie żadnych roszczeń. 

20.7.2. Oświadczenie w sprawie innych postępowań 

Poza wskazanym w pkt 20.7.1. powyżej, według najlepszej wiedzy Emitenta w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających Dzień Prospektu nie miały miejsca żadne postępowania przed organami rządowymi, 

postępowania sądowe ani arbitrażowe, które miały lub mogły mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub 

rentowność Emitenta. 

 

20.8. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta 

Od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane przez biegłego rewidenta 

informacje finansowe, czyli od 31 grudnia 2014 roku miały miejsce następujące znaczące zmiany w sytuacji 

finansowej i ekonomicznej Emitenta: 

W dniu 9 czerwca 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o 537.267 zł - z kwoty 

5.305.285 zł do kwoty 5.842.552 zł w drodze objęcia 537.267 Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów 

subskrypcyjnych serii A wydanych w ramach programu motywacyjnego, którym objęte są osoby wchodzące w skład 

Zarządu Spółki oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki.  

W dniu 27 października 2015 r. Emitent sprzedał nieruchomość w Tarnowskich Górach, w skład której wchodzi 

działka o powierzchni 7,1 tys. m2 będąca wcześniej przedmiotem wieczystego użytkowania przez Emitenta, 
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zabudowana budynkiem hali produkcyjnej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym, który był własnością 

Spółki. Cena sprzedaży wyniosła  2.000.000 zł netto (bez podatku VAT). Na dzień 27 października 2015 r. wartość 

netto nieruchomości w księgach Spółki wynosiła 2 996 810,26 zł. Oznacza to, że z tytułu sprzedaży nieruchomości 

w roku 2015 Spółka poniosła stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 996.810,26 zł. 

Nieruchomość nie była wykorzystywana do celów gospodarczych Emitenta od ponad 2 lat i stanowiła dla Spółki 

aktywo zbędne. Oprócz otrzymania aktywów płynnych dodatkowym pozytywnym rezultatem transakcji jest 

obniżenie kosztów działalności podstawowej o ok. 200 tys. zł rocznie. 

W dniu 11 listopada 2015 r. po trwającym prawie dwa lata sporze pomiędzy Gekoplast S.A. a włoską firmą Polimark 

S.r.l. (opisanym w pkt 20.7.1., powyżej)  na posiedzeniu Sądu w Mediolanie nastąpiło uprawomocnienie się 

podpisanej wcześniej ugody w wyniku której obie strony sporu wycofały swoje roszczenia, w szczególności 

Polimark S.r.l. wycofał wszelkie roszczenia wobec Gekoplast S.A. to jest żądanie zapłaty kwoty 629 tys. euro. Od 

momentu podpisania w/w ugody obie strony uznały spór za zakończony, w związku z czym zarówno Emitent jaki i 

Polimark S.r.l. nie mają wobec siebie żadnych roszczeń. 
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21. Informacje dodatkowe 

21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta 

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego 

Na dzień bilansowy ostatniego sprawozdania finansowego objętego historycznymi informacjami finansowymi, czyli 

na 31 grudnia 2014 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 5.660.000,00 zł i dzielił się na 5.660.000 akcji 

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z których 354.715 było własnością Spółki. 

W dniu 16 grudnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął - w formie aktu notarialnego - uchwałę w przedmiocie 

umorzenia wszystkich akcji własnych, w łącznej liczbie 354.715 i obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 

5 305 285,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego określone tą uchwałą zostało zarejestrowane przez sąd 26 lutego 

2015. 

W dniu 9 czerwca 2015 roku posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E 

złożyli oświadczenia o objęciu 537.267 Akcji Serii E, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta o kwotę do 800.000 zł, dokonanego uchwałą Nr 4 NWZ z dnia 2 grudnia 2014 roku. Także 

w dniu 9 czerwca 2015 r. dokonano wydania akcji serii E wszystkim osobom, które złożyły oświadczenia o objęciu 

akcji.  Z chwilą wydania akcji serii E nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o 537.267 zł - z kwoty 

5.305.285 zł do kwoty 5.842.552 zł. Zarząd - zgodnie z art. 452 k.s.h. - zgłosił do sądu rejestrowego wykaz objętych 

Akcji Serii E celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Wpis kapitału zakładowego w związku z tym 

podwyższeniem został dokonany dnia 17 grudnia 2015 roku. 

Na Dzień Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.842.552,00 zł i dzieli się na 5.842.552 akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

- 100.000 Akcji Serii A, 

- 1.740.000 Akcji Serii B1, 

- 105.285 Akcji Serii B2, 

- 700,000 Akcji Serii C, 

- 2.660.000 Akcji Serii D, 

- 537.267 Akcji Serii E. 

a)  liczba akcji w kapitale docelowym 

Statut Emitenta nie zawiera uprawnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

nowych akcji w granicach kapitału docelowego.  

b)  liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i 

nieopłaconych w pełni 

Wszystkie akcje Emitenta, w liczbie 5.842.552 zostały w pełni opłacone. 

c)  wartość nominalna akcji lub stwierdzenie, że akcje nie mają wartości 

nominalnej 

Akcje Emitenta mają wartość nominalną równą 1,00 zł. 

d)  wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku oraz informacja, 
czy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% 

kapitału zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka 

Na początek i na koniec każdego roku objętego historycznymi informacjami finansowymi (2013 i 2014) kapitał 

zakładowy Emitenta wynosił 5.660.000,00 zł i był podzielony na 5.660.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda. 

Na początek i na koniec roku objętego historycznymi informacjami finansowymi (2013 i 2014) żadna z akcji Emitenta 

nie znajdowała się w obrocie na żadnym rynku zorganizowanym, przy czym zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda. Akcje Spółki - w liczbie 5.305.285 - zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
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systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW w dniu 17 lutego 2015 roku. Pierwszym dniem 

notowań był 23 lutego 2015 roku. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi na kapitał zakładowy Emitenta nie wnoszono żadnych 

wkładów, a więc w szczególności także żadnych wkładów innych niż gotówkowe. Opłacenie Akcji Serii E, które 

zostało dokonane po zakończeniu okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi zostało dokonane 

wyłącznie w formie gotówkowej. 

21.1.2. Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego 

Emitent nie wyemitował żadnych akcji, które nie reprezentują kapitału zakładowego Spółki. 

21.1.3. Akcje własne w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez 

podmioty zależne Emitenta 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i później - do dnia 26 lutego 2015 roku Emitent posiadał 

akcje własne - Akcje Serii B2 w liczbie 354.715 nabyte 10 lipca 2012 roku od jednego z akcjonariuszy (osoby 

fizycznej).   

W dniu 16 grudnia 2014 roku Zarząd Emitenta, w związku z niedokonaniem zbycia tych akcji w terminie określonym 

w art. 363 § 4 k.s.h. podjął - w formie aktu notarialnego - uchwałę w przedmiocie ich umorzenia. Uchwała została 

zarejestrowana przez sąd 26 lutego 2015.  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi akcji Emitenta nie posiadał jego żaden podmiot 

zależny. Po okresie objętym historycznymi informacjami, aż do Dnia Prospektu Emitent nie posiadał żadnego 

podmiotu zależnego. 

21.1.4. Papiery wartościowe zamienne na akcje Emitenta lub uprawniające do 

subskrybowania akcji Emitenta 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie istniały żadne papiery wartościowe zamienne na 

akcje Emitenta ani uprawniające do subskrybowania akcji Emitenta.  

Po zakończeniu okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi miała miejsce emisja Warrantów 

Subskrypcyjnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, szczegółowo opisanego w pkt 17.3. 

Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest Uchwała nr 4/2014 NWZ Emitenta z dnia 2 grudnia 2014 roku w 

sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii E, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

Uchwałą postanawia o emisji do 800.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia akcji 

serii E z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do 

objęcia jednej Akcji Serii E. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich wydania osobie 

uprawnionej i mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

Do dnia 9 czerwca 2015 roku nastąpiło zaoferowanie i objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych w ramach 

realizacji I i II części Programu Motywacyjnego w łącznej liczbie 537.267. W dniu 9 czerwca 2015 roku wszyscy 

posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych złożyli oświadczenia o objęciu 537.267 Akcji Serii E, w związku z czym 

wszystkie wydane Warranty Subskrypcyjne utraciły swą moc. W ramach realizacji III i IV części Programu 

Motywacyjnego możliwe jest jeszcze wydane do 262.733 Warrantów Subskrypcyjnych.  

Na Dzień Prospektu nie istnieją żadne Warranty Subskrypcyjne ani inne papiery wartościowe uprawniające do 

subskrybowania akcji Emitenta.  

Na Dzień Prospektu nie istnieją też żadne papiery wartościowe zamienne na akcje Emitenta. 
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21.1.5. Prawa i zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego Emitenta, 

zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego 

Na Dzień Prospektu nie istnieją żadne prawa ani zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego Emitenta. 

Nie istnieją również żadne prawa ani zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

21.1.6. Opcje dotyczące kapitału zakładowego członków grupy kapitałowej Emitenta 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi 

informacjami finansowymi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi kapitał zakładowy Emitenta nie ulegał zmianie - wynosił 

5.660.000,00 zł i dzielił się na 5.660.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

W dniu 16 grudnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął - w formie aktu notarialnego - uchwałę w przedmiocie 

umorzenia wszystkich akcji własnych, w łącznej liczbie 354.715 i obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 

5.305.285,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło już po upływie okresu objętego historycznymi 

informacjami finansowymi, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego przez sąd, w dniu 26 lutego 2015. 

Także po upływie okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, w dniu 9 czerwca 2015 roku miało 

miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W tym dniu posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych 

uprawniających do objęcia Akcji Serii E złożyli oświadczenia o objęciu 537.267 Akcji Serii E, emitowanych w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Od tej chwili kapitał zakładowy Spółki wynosi 

5.842.552,00 zł. Wpis nowej kwoty kapitału zakładowego do rejestru w związku z tym podwyższeniem został 

dokonany przez sąd dnia 17 grudnia 2015 roku. 

21.2. Informacje dotyczące Statutu Emitenta 

21.2.1. Przedmiot działalności Emitenta 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z  § 4 Statutu przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest: 

a. PKD 22.21.Z  - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,  

b. PKD 20.16.Z  -  Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,  

c. PKD 22.22.Z  - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,  

d. PKD 22.29.Z  - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,  

e. PKD 28.29.Z  - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,   

f. PKD 28.24.Z  - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, 

g. PKD 33.12.Z  - Naprawa i konserwacja maszyn,  

h. PKD 29.32.Z  - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,  

i. PKD 72.19.Z  - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych,  

j. PKD 71.12.Z  - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  

k. PKD 71.20.B  - Pozostałe badania i analizy techniczne,  

l. PKD 49.41.Z  - Transport drogowy towarów,  

m. PKD 46.90.Z  - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

n. PKD 47.78.Z  - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach,  

o. PKD 38.32.Z  - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,  

p. PKD 77.39.Z  - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane,  

q. PKD 18.13.Z  - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,  
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r. PKD 64.20.Z  - Działalność holdingów finansowych,  

s. PKD 64.30.Z  - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji,  

t. PKD 68.20.Z  - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  

u. PKD 70.10.Z  - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,  

v. PKD 70.22.Z  - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu i regulaminów odnoszących się do 

członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 

Zarząd 

Kompetencje, organizacja i zasady działania Zarządu są regulowane postanowieniami k.s.h. i Statutu (a w 

szczególności jego § 9).  Od chwili złożenia wniosku o dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku 

regulowanym Emitent będzie stosował Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW przyjęte przez Spółkę, zgodnie 

z opisem zawartym w pkt 16.4. W Spółce nie obowiązuje żadna szczegółowa regulacja działania Zarządu (np. 

regulamin Zarządu). 

Zgodnie z treścią § 9 Statutu Spółki Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów 

Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Zarząd 

reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu (jeżeli Zarząd jest jednoosobowy 

albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem - jeżeli 

zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. 

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być 

członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej 

zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym 

trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem 

umownym członka Zarządu.- 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna 

to za wskazane. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

Statut w § 9 ust. 9 przewiduje, że szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres 

spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. W opinii Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki tak szczegółowa regulacja nie jest na Dzień 

Prospektu niezbędna. 

Rada Nadzorcza 

Kompetencje i działanie Rady Nadzorczej regulują przepisy k.s.h. i postanowienia Statutu, w szczególności § 8 

Statutu. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy art. 381-392 k.s.h. 

Zgodnie § 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 

lata (z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwała jeden rok), i jest kadencją wspólną.  

Na Dzień Prospektu Emitent nie identyfikuje ryzyka związanego z brzmieniem § 8 ust. 1 Statutu, który daje 

możliwość działania Rady Nadzorczej w składzie mniejszym niż 5-osobowy. Emitent stoi na stanowisku, że przepis 

powszechnie obowiązującego prawa (art. 385 § 1 k.s.h., który określa liczbę członków rady nadzorczej spółki 

publicznej na nie mniej niż 5) nie może być wyłączony przez zapis Statutu. Chociaż mniejszy niż pięcioosobowy 

skład Rady Nadzorczej byłby zgodny z postanowieniem Statutu w tym zakresie, ale niezgodny z prawem - taki 

organ by w świetle obowiązującego prawa de facto nie istniał.  

Emitent deklaruje, że w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia po Dniu Prospektu będzie 

uwzględnione podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w tym zakresie. 

Statut umożliwia kooptację nowego członka do Rady Nadzorcze w sytuacji, gdy liczba członków będzie niższa niż 

wymagana obowiązującymi przepisami prawa. Wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni 

od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji 
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spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się 

wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. 

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego 

z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady 

Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady 

Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W przypadku 

nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku 

nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim 

przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady 

Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.  

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady 

Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek 

obrad. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni 

od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli zaś nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać 

samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.  

Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu 

posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do 

wszystkich członków Rady Nadzorczej mailem lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie później niż na 7 

dni przed terminem posiedzenia. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie 

w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia. 

Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenie Rady 

Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie 

najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli 

na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały 

Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członek Rady Nadzorczej może 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych 

na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej 

obecnych na posiedzeniu. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w 

szczególności: 

- ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co 

do podziału zysków lub pokrycia strat,  

- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych czynności, 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,  

- delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 

w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności (w przypadku 

delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego 

mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z· tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu 

delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady 

Nadzorczej), 
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- ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów 

o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i 

zasad ich zatrudnienia w Spółce, 

- zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 

- wyrażanie zgody na udzielenie prokury,  

- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 

- wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,  

- wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie 

wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub 

spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej 

od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według 

średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, 

- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, 

na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających 

poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 

500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 

danej transakcji, 

- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) 

lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 

500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 

danej transakcji, 

- zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów 

finansowych Spółki (budżetów). 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na 

zasadach określonych uchwałą WZ.  

Na podstawie § 8 ust. 8 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu 

określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. DO Dnia Prospektu regulamin 

taki nie został uchwalony. 

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących 

akcji 

Na Dzień Prospektu wszystkie Akcje Serii A, B1, B2, C, D i E są akcjami na okaziciela. Wszystkie akcje Spółki są 

równe co do wartości nominalnej, wynoszącej 1,00 zł oraz praw majątkowych i korporacyjnych przysługujących ich 

posiadaczom - w szczególności żadne z akcji Emitenta  nie są uprzywilejowane co do głosu, dywidendy ani co do 

pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji.  

Prawa 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne: 

A) prawo do dywidendy 

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy zgodnie z art. 348 k.s.h., czyli do udziału w zysku wykazanym w 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty 

akcjonariuszom. Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy. 

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem 

dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa 

także dzień wypłaty dywidendy. 

Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych, określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 
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B) prawo głosu 

Każda akcja Emitenta daje prawo do jednego głosu na WZ. 

C) prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w postaci dywidendy - vide lit. A powyżej. 

D) prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

W przypadku likwidacji Emitenta udział wszystkich akcji w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w oparciu o art. 474 § 2 k.s.h. w stosunku do 

dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, czyli na Dzień Prospektu - w stosunku do liczby 

posiadanych akcji, bowiem wszystkie akcje Emitenta są opłacone w całości. 

E) postanowienia w sprawie umarzania akcji 

Art. 359 § 1 k.s.h. stanowi, że akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Statut Emitenta nie 

zawiera żadnych postanowień w sprawie umarzania akcji. Umorzenie akcji Spółki może być więc dokonane tylko 

w przypadkach szczególnych, określonych przepisami prawa, takich jak ustanowiony w art. 363 § 5 k.s.h. nakaz 

niezwłocznego umorzenia (przez Zarząd - bez zwoływania Walnego Zgromadzenia) akcje własnych, które nie 

zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 § 3 lub 4 k.s.h. 

F) prawo do żądania zwołania WZ 

Zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. 

Statut może upoważnić do żądania zwołania NWZ akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera takiego upoważnienia. 

G) prawo do uchylenia uchwały 

Stosownie do art. 422 § 1 w zw. z art. 422 § 2 pkt 2 - 4 k.s.h. prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały 

WZ sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie 

akcjonariusza przysługuje: 

-  akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 

-  akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ; 

-  akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ, jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też podjęcia 

uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Termin do wniesienia powództwa zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o 

uchwale, jednak nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

H) prawo do powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

Zgodnie z art. 425 § 1 w zw. z art. 422 § 2 k.s.h. prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą przysługuje: 

-  akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 

-  akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ; 

-  akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ, jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też podjęcia 

uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Termin do wniesienia powództwa w myśl art. 425 § 3 k.s.h. wynosi trzydzieści dni od dnia jej ogłoszenia, jednak 

nie później niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Jednakże w oparciu o art. 425 § 4 k.s.h. upływ tych 

terminów nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały. 

Obowiązki i ograniczenia 

Z posiadaniem akcji Emitenta nie są związane żadne obowiązki, oprócz obowiązku uiszczenia zapłaty za 

obejmowane akcje. 

21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji 

Statut Emitenta stanowi, że wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Na Dzień Prospektu wszystkie akcje 

Emitenta są akcjami na okaziciela. 
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Art. 334 § 2 k.s.h. określa, że - jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej - akcji imiennych na akcje na okaziciela 

może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Z żądaniem takim akcjonariusz może zwrócić się do Zarządu 

Emitenta. 

21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych oraz nadzwyczajnych 

Walnych Zgromadzeń i zasad uczestnictwa w nich 

Zgodnie z art. 4021 k.s.h. WZ spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej 

spółki oraz w formie raportu bieżącego - zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane 

co najmniej na 26 dni przed terminem WZ. 

Art. 4022 określa zakres treści ogłoszenia o WZ spółki publicznej. Powinno zawierać co najmniej datę, godzinę i 

miejsce WZ oraz szczegółowy porządek obrad, a także precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w 

WZ i wykonywania prawa głosu. W szczególności ogłoszenie winno zawierać informacje dotyczące następujących 

zagadnień: 

a)  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ 

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Żądanie powinno 

zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 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 (na podstawie § 2 tego samego artykułu), jednak nie później niż na 18 dni 

przed wyznaczonym terminem WZ ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania WZ. 

b)  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ 

Na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZ zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 

internetowej. 

Statut może (art. 401 § 6 k.s.h.) upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego WZ oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera takich postanowień. 

c)  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

podczas WZ 

Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do zgłaszania podczas WZ projektów uchwał 

dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

d)  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas 

głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika 

e)  Możliwość i sposób uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

f)  Sposób wypowiadania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

g)  Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej 

Ogłoszenie określa także dzień rejestracji uczestnictwa w WZ, który zgodnie z art. 4061 k.s.h. przypada na 16 dni 

przed datą WZ i jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych oraz informację, że prawo 

uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ, a 

także: 
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-  wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w WZ może uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona 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 WZ. 

Zgodnie z art. 4023 § 1 każda spółka publiczna obowiązana jest prowadzić własną stronę internetową i zamieszczać 

na niej od dnia zwołania WZ: 

-  ogłoszenie o zwołaniu WZ, 

-  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 pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną z 

przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej 

stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie 

pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną 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 w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 k.s.h. (głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas 

głosowania w sposób zgodny z ustawą albo Statutem Spółki), 

-  złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 

-  zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą 

głosować ma pełnomocnik. 

Jak zaznaczono wcześniej, zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą WZ (dzień rejestracji uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu - record day). Dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 

imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają - na podstawie art. 4062 - prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Na mocy art. 4063 k.s.h. na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej 

zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia 

imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Statut Emitenta nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika, a prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników nie można 

ograniczać. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na WZ, 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. Z kolei 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. 
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Na podstawie art. 4121 pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania 

prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (nie wymaga ono opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym). 

Jeżeli pełnomocnikiem na WZ spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik 

spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, to - zgodnie z art. 

4122 k.s.h. - pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki 

pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów, a udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Dodatkowo ten szczególny 

pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

Na podstawie art. 4066 k.s.h. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu. 

21.2.6. Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować 

opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Postanowienia, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nie 

występują ani w Statucie Spółki ani w żadnym innym akcie regulującym wewnętrzną organizację Emitenta. 

21.2.7. Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów regulujących progową wielkość 

posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest ujawnienie wielkości 

posiadanych akcji przez akcjonariusza 

Statut Spółki ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta nie zawiera postanowień, zgodnie 

z którymi, po przekroczeniu progowej liczby posiadanych akcji, akcjonariusz miałby obowiązek zawiadomienia 

o tym fakcie Emitenta. 

21.2.8. Opis zasad i warunków nałożonych zapisami Statutu Spółki, jej regulaminami, 

którym podlegają zmiany kapitału, w przypadku gdy zasady te są bardziej 

rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa 

Ani Statut Spółki ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta nie zawierają postanowień, 

zgodnie z którymi warunki podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostałyby ujęte bardziej 

rygorystycznie niż jest to określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
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22. Istotne umowy 

22.1. Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w 

normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub 

dowolny członek jego grupy kapitałowej, za okres dwóch lat 

bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu 

Jako kryterium istotności umów innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, przyjęto 

wartość umowy (lub łączną wartość umów zawartych z jednym podmiotem) - nie mniejszą niż 10% przychodów ze 

sprzedaży netto za ostatnie 4 kwartały obrotowe, za które publikowane były śródroczne informacje finansowe 

Emitenta (czyli za okres od 1 I do 31 XII 2015), to jest kwotę 8.398 tys. zł.  

Spośród umów nie zawieranych w normalnym toku działalności Spółki kryterium to spełniają opisane poniżej umowy 

kredytowe. 

Tabela 22.1.  Umowy z kredytowe zawarte przez Emitenta 

Lp. Umowa, bank Przedmiot i czas trwania umowy Zabezpieczenie 

1. Umowa o kredyt 

inwestycyjny nr 

U0002198272650 

z dnia 18.01.2013 r. 

zawarta z Alior Bank 

S.A.  

Kredyt został w 

całości spłacony. 

 

 

 

Kwota kredytu: 2 000 000,00 zł 

Cel: Spłata pożyczki hipotecznej 

udzielonej podmiotowi zależnemu  

Geko-Kart sp. z o.o. 

Okres kredytowania: 120 m-cy 

Oprocentowanie:  

WIBOR 1M +1,78 p.p. 

Wspólne dla umów z poz. 1., 2. i 3.: 

Hipoteka łączna do kwoty 17,250 tys. zł na prawie użytkowania 

wieczystego do nieruchomości Spółki położonej w Krupskim Młynie 

o numerze KW GL1T/00088320/8, na prawie użytkowania 

wieczystego do nieruchomości przysługującym Geko-Kart sp. z o.o. 

położonej w Tarnowskich Górach o numerze KW GL1T/00043627/3; 

na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości 

przysługującym Nitroerg S.A.  położonej w Krupskim Młynie o 

numerze KW GL1T/00067768/7 na prawie użytkowania wieczystego 

do nieruchomości przysługującym Nitroerg S.A.  położonej w 

Krupskim Młynie  dla którego zostanie wydzielona nowa Księga 

Wieczysta z KW o numerze GL1T/00046646/3. 

2. Umowa o kredyt 

inwestycyjny nr 

U0002197960981 

z dnia 18.01.2013 r. 

zawarta z Alior Bank 

S.A.  

Kredyt został w 

całości spłacony. 

 

 

 

Kwota kredytu: 4 800 000,00 zł 

Cel: Spłata kredytu 

inwestycyjnego  

Okres kredytowania: 60 m-cy 

Oprocentowanie:  

WIBOR 1M + 1,75 p.p. 

Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. 

nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę łączną 

nie niższą niż 11.900 tys. zł  

Zastaw rejestrowy na linii technologicznej do produkcji płyt 

komórkowych o wartości 3.810 tys. zł. 

Potwierdzony przelew wierzytelności pieniężnej z polisy 

ubezpieczeniowej z ww. środka trwałego w zakresie ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 3.810 

tys. zł 

Zastaw rejestrowy na linii technologicznej do produkcji płyt pełnych o 

wartości 2.500 tys. zł; 

3. Umowa o kredyt 

inwestycyjny nr 

U0002198286675 

z dnia 18.01.2013 r. 

zawarta z Alior Bank 

S.A.  

Kredyt został w 

całości spłacony. 

 

 

Kwota kredytu: 1 700 000,00 zł 

Cel: Współfinansowanie zakupu 

nowej maszyny/linii 

technologicznej do płyt pełnych 

Okres kredytowania: 51 rat + 

karencja 8 m-cy 

Oprocentowanie:  

WIBOR 1M + 1,75 p.p 

Potwierdzony przelew wierzytelności pieniężnej z polisy 

ubezpieczeniowej z ww. środka trwałego w zakresie ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 2,500 

tys. zł; 

Zastaw rejestrowy na linii technologicznej do produkcji płyt 

komórkowych o wartości 4,696 tys. zł; 

Potwierdzony przelew wierzytelności pieniężnej z polisy 

ubezpieczeniowej z ww. środka trwałego w zakresie ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 4,690 

tys. zł;. 

4. Umowa o kredyt 

odnawialny w 

rachunku kredytowym 

nr U0002336570612 

z dnia 24.05.2013 r. 

zawarta z Alior Bank 

S.A.  

Kredyt został w 

całości spłacony 

Kwota kredytu: 1 000 000,00 zł 

Cel: Finansowanie bieżącej 

działalności kredytobiorcy 

Okres kredytowania: 12 m-cy  

Oprocentowanie:  

WIBOR 3M +1,80 p.p. 

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy 

prowadzonego w banku oraz innych rachunków bankowych 

kredytobiorcy istniejących lub jakie zostaną otwarte w banku. 
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Lp. Umowa, bank Przedmiot i czas trwania umowy Zabezpieczenie 

5. Umowa o kredyt 

odnawialny w 

rachunku kredytowym 

nr U0002577565524 

z dnia 30.05.2014 r. 

zawarta z Alior Bank 

S.A.  

Kredyt został w 

całości spłacony. 

 

Kwota kredytu: 1 000 000,00 zł 

 

Cel: Finansowanie bieżącej 

działalności kredytobiorcy w tym 

spłata kredytu odnawialnego 

udzielonego Umową nr 

U0002336570612  

Okres kredytowania: 36 m-cy  

Oprocentowanie:  

WIBOR 3M + 1,90 p.p. 

Sądowy zastaw rejestrowy na linii Layerpad o wartości 244 tys.euro. 

Potwierdzony przelew wierzytelności pieniężnej z polisy 

ubezpieczeniowej z ww. środka trwałego w zakresie ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 

1,000 tys. zł; 

Sądowy zastaw rejestrowy na linii technologicznej do płyt pełnych o 

wartości 1,800 tys. zł; 

Potwierdzony przelew wierzytelności pieniężnej z polisy 

ubezpieczeniowej z ww. środka trwałego w zakresie ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 

1.800 tys. zł; 

Sądowy zastaw rejestrowy na linii technologicznej do produkcji płyt 

komórkowych o wartości 4.400 tys. zł; 

Potwierdzony przelew wierzytelności pieniężnej z polisy 

ubezpieczeniowej z ww. środka trwałego w zakresie ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 

4.400 tys. zł; 

Niepotwierdzony przelew wierzytelności z tytułu należności 

przysługujących kredytobiorcy od kontrahentów („cesja cicha”) 

o wartości nie mniejszej niż 2.000 tys. zł; 

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy 

prowadzonego w banku oraz innych rachunków bankowych 

kredytobiorcy istniejących lub jakie zostaną otwarte w banku. 

6. Umowa o kredyt w 

rachunku bieżącym 

nr U0002193039617 

z dnia 18.01.2013 r. 

zawarta z Alior Bank 

S.A. wraz z 

aneksami - ostatni z 

dnia 14.09.2015r.   

Kwota kredytu: 7 000 000,00 zł 

Stan zadłużenia na 31 grudnia 

2015 roku: 6.982.474,87 zł 

Cel: Finansowanie bieżącej 

działalności kredytobiorcy  

Okres kredytowania: 12 m-cy  

Oprocentowanie:  

WIBOR 3M + 0,98 p.p. 

Zastawy rejestrowe: 

- na linii do produkcji płyt komórkowych - o wartości 3.305.739 zł, 

- na linii do produkcji płyt pełnych - o wartości 1.800.000 zł, 

- na linii do produkcji płyt komórkowych - o wartości 4 094 834 zł, 

- na linii do produkcji płyt komórkowych - o wartości 3 743 453 zł, 

- na linii do produkcji płyt pełnych - o wartości 2 687 680 zł, 

- na linii do produkcji płyt komórkowych - o wartości 1 488 181 zł 

Potwierdzony przelew wierzytelności pieniężnej z polisy 

ubezpieczeniowej z ww. środków trwałych w zakresie ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 17 500 tys. zł  oraz od 

kradzieży z włamaniem i rabunku na kwotę 3 000 000 zł. 

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy 

prowadzonego w banku oraz innych rachunków bankowych 

kredytobiorcy istniejących lub jakie zostaną otwarte w banku 

7. Umowa o kredyt 

inwestycyjny w 

złotych nr 

11/075/15/Z/IN 

z dnia 30.06.2015 r. 

zawarta z mBank 

S.A. 

Kwota kredytu: 9 000 000,00 zł 

Stan zadłużenia na 31 grudnia 

2015 roku: 6.793.941,53 zł. 

Cel: Całkowita spłata kredytów 

udzielonych przez Alior Bank S.A. 

na podstawie umów kredytowych 

wskazanych w pkt 1., 2., 3. i 6. 

powyżej oraz spłatę pożyczki 

udzielonej przez Agencję Rozwoju 

Przemysłu S.A., a także 

sfinansowanie zakupu linii 

produkcyjnej do produkcji płyt 

komórkowych. 

Okres spłaty: 60 m-cy, ostatnia 

rata w kwocie 4,500 tys. zł  

Oprocentowanie:  

WIBOR 1M + 0,9 p.p 

Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Spółki 
położonej w Krupskim Młynie do kwoty 11.000.000 zł, objętych 
księgami wieczystymi o nr:  KW GL1T/00088320/8, 
GL1T/00067768/7, GL1T/00093354/3 (zabezpieczenie wspólne dla 
kredytów z poz. 7,8 i 9) 

8. Umowa o kredyt 

odnawialny w euro nr 

11/130/15/D/LI 

z dnia 12.11.2015 r. 

zawarta z mBank 

S.A. 

Kwota kredytu: 800 000,00 EUR 

Cel: Zakup surowca do produkcji 

Okres spłaty: 12 m-cy 

Oprocentowanie:  

EURIBOR 1M + 1,3 p.p 

Podwyższenie kwoty hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach 
Spółki położonej w Krupskim Młynie do kwoty 20.000.000 zł, 
objętych księgami wieczystymi o nr:  KW GL1T/00088320/8, 
GL1T/00067768/7, GL1T/00093354/3 
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Lp. Umowa, bank Przedmiot i czas trwania umowy Zabezpieczenie 

9. Umowa o elastyczny 

kredyt odnawialny w 

euro nr 

11/142/15/D/LE 

z dnia 12.11.2015 r. 

zawarta z mBank 

S.A. 

Kwota kredytu: 400 000,00 EUR 

Cel: Finansowanie bieżącej 

działalności 

Okres spłaty: 12 m-cy 

Oprocentowanie:  

EURIBOR 1M + 1,3 p.p 

Podwyższenie kwoty hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach 
Spółki położonej w Krupskim Młynie do kwoty 20.000.000 zł, 
objętych księgami wieczystymi o nr:  KW GL1T/00088320/8, 
GL1T/00067768/7, GL1T/00093354/3 

 

22.2. Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach 

normalnego toku działalności,  których stroną jest członek grupy 

kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące  

powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez 

niego prawa o istotnym  znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie 

dokumentu rejestracyjnego  

Na Dzień Prospektu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Wszelkie zobowiązania byłego podmiotu zależnego - 

Geko-Kart sp. z o.o. zostały przejęte przez Emitenta z chwilą połączenia z Geko-Kart sp. z o.o., w dniu 31 grudnia 

2013 roku.  

 

 

 

 

23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów 

 i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu 

23.1. Oświadczenia i raporty ekspertów 

W Prospekcie Emisyjnym nie zamieszczono oświadczeń ani raportów ekspertów. 

23.2. Informacje od osób trzecich 

Informacje osób trzecich zamieszczane w Prospekcie Emisyjnym pochodzą z dostępnych publikacji (analiz, 

raportów i danych statystycznych). Emitent oświadcza, że informacje od osób trzecich zamieszczone w Prospekcie 

zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i w jakim może to ocenić na 

podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że 

powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. Źródła każdorazowo zostały wskazane w 

treści Prospektu pod odpowiednimi stwierdzeniami, oświadczeniami lub komunikatami. W Prospekcie nie zostały 

zamieszczone oświadczenia ani raporty osoby określanej jako ekspert.  

W Prospekcie Emisyjnym wykorzystane zostały następujące zewnętrzne źródła informacji - dostępne publicznie 

raporty i badania oraz dostępne publicznie informacje opublikowane na stronach internetowych: 

-   EUROSTAT - http://ec.europa.eu/eurostat  

-  Plastics Europe -  http://www.plasticseurope.org  

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.plasticseurope.org/
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24. Dokumenty udostępnione do wglądu 

W okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Emitenta w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 13 można 

zapoznać się z treścią: 

-  Statutu Emitenta, 

-  jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2013 i 2014 wraz z opiniami 

i raportami biegłego rewidenta, 

-  śródrocznych informacji finansowych Emitenta za I, II i III kwartał roku obrotowego 2015. 

Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Emitenta www.gekoplast.pl . 

 

 

 

 

25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Emitent nie posiada udziałów w żadnych przedsiębiorstwach. 
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V  DOKUMENT OFERTOWY 
 

1. Osoby odpowiedzialne 

1.1. Wykaz osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Prospekcie 

Emisyjnym 

Za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym odpowiedzialne są następujące osoby: 

1. Emitent - Gekoplast S.A. - za całość informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym. 

2. Firma Inwestycyjna - Dom Maklerski Capital Partners S.A. - za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym, 

stanowiącym Rozdział V Prospektu Emisyjnego, za wyjątkiem punktów 3, 7 i 8 oraz za sporządzenie 

Podsumowania, stanowiącego Rozdział II Prospektu Emisyjnego. 

1.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w 

Prospekcie Emisyjnym 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Prospekcie Emisyjnym znajdują się w 

Dokumencie Rejestracyjnym, stanowiącym Rozdział IV Prospektu Emisyjnego, w punkcie 1.2. 

 

 

 

 

2. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych i 

dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Opis czynników ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych i dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

zawarty jest w Rozdziale III punkt 3 Prospektu Emisyjnego. 

 

 

 

 

3. Istotne informacje 

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego jest wystarczający 

na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty 

Prospektu Emisyjnego. Kapitał obrotowy należy rozumieć jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do 

środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieżących 

zobowiązań. 
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3.2. Kapitalizacja i zadłużenie 

Zadłużenie i kapitalizacja Emitenta      [tys. zł]: 31 XII 2015 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem  25 544 184,69 

w tym: zabezpieczone                                    10 896 942,71 

gwarantowane 0,00 

niezabezpieczone i nie gwarantowane 14 647 241,98 

Zadłużenie długoterminowe ogółem  5 998 689,53 

w tym: zabezpieczone 5 998 689,53 

gwarantowane 0,00 

niezabezpieczone i nie gwarantowane 0,00 

Kapitał własny, w tym: 23 700 165,13 

kapitał zakładowy 5 842 552,00 

pozostałe kapitały 12 647 423,75 

zyski zatrzymane 5 513 956,49 

   

Zadłużenie netto Emitenta    [tys. zł] 31 XII 2015 

A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 845 403,76 

B. Papiery przeznaczone do obrotu 0,00 

C. Płynność (A+B)  845 403,76 

D. Bieżące należności finansowe 9 626 588,57 

E. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 10 642 041,37 

F. Krótkoterminowe  obligacje 0,00 

G. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 14 902 143,32 

H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (E+F+G)  25 544 184,69 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-D-C)  15 072 192,36 

J. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 5 998 689,53 

K. Wyemitowane obligacje 0,00 

L. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 0,00 

M. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (J+K+L)                            5 998 689,53 

N. Zadłużenie finansowe netto (M+I) 21 070 881,89 
 

Zadłużenie warunkowe (pozabilansowe) 

Zadłużenie warunkowe nie występuje. 

Zadłużenie pośrednie  

Zadłużenie pośrednie nie występuje. 

Powyższe informacje o kapitalizacji i zadłużeniu Emitenta nie były przedmiotem badania ani przeglądu przez 

biegłego rewidenta. 

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub 

ofertę 

Podmiotem zaangażowanym w największym stopniu w ubieganie się o dopuszczenie Akcji Wprowadzanych jest 

Emitent.  

Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie - doradca Emitenta został uznany za osobę 

zaangażowaną, ponieważ z tytułu świadczonych usług otrzyma wynagrodzenie w określonej w umowie kwocie. 

W grupie wymienionych powyżej osób Emitent nie dostrzega konfliktu interesów - także potencjalnego. 

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym nie jest 

związane z żadną ofertą tych akcji. 
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4. Informacje o papierach wartościowych dopuszczanych do 

obrotu 

4.1. Opis typu i rodzaju papierów wartościowych 

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym są Akcje 

Wprowadzane, to jest 5.842.552 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

- 100.000 Akcji Serii A, 

- 1.740.000 Akcji Serii B1, 

- 105.285 Akcji Serii B2, 

- 700,000 Akcji Serii C, 

- 2.660.000 Akcji Serii D, 

- 537.267 Akcji Serii E. 

Akcje Serii A, B1, B2, C i D - w łącznej liczbie 5.305.285 - są zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Ofercie, 

zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i oznaczone kodem 

PLGKPLS00019. Akcje Serii E, w liczbie 537.267, istnieją w formie materialnej, ale zamiarem Emitenta jest ich 

zdematerializowane. 

Akcje są papierami wartościowymi udziałowymi, inkorporującymi prawa akcjonariusza spółki akcyjnej. Podstawy 

prawne działania spółek akcyjnych, w tym prawa akcjonariuszy, określa Tytuł III Dział II k.s.h. 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery 

wartościowe 

Podstawą do utworzenia Akcji Wprowadzanych  są przepisy art. 430, 431 i następnych k.s.h. 

4.3. Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami imiennymi czy też na 

okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są 

zdematerializowane 

Wszystkie Akcje Wprowadzane są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje Serii A, B1, B2, C i D - w łącznej liczbie 5.305.285 są zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Ofercie, 

zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i oznaczone kodem 

PLGKPLS00019. Adres KDPW: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 

Akcje Serii E, w liczbie 537.267,  istnieją w formie materialnej, ale zamiarem Emitenta jest ich zdematerializowane. 

4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Akcje Wprowadzane są nominowane w złotych polskich. 

4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z 

papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta określone są w k.s.h., Statucie Emitenta i innych przepisach prawa. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zaznajomić się szczegółowo z obowiązującymi 

przepisami bądź skorzystać z porad podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego. 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym: 
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4.5.1. Prawo do dywidendy  

Wszystkie akcje Emitenta  dają takie samo prawo do udziału w zysku Emitenta, czyli prawo do dywidendy, o ile 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za 

dany rok obrotowy. Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

A. Dokładna data (daty), w której powstaje prawo 

Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem 

dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Zgodnie z art. 348 

§ 3 k.s.h. dzień dywidendy nie może być ustalony na datę późniejszą niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o 

podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty dywidendy.  

Ustalając dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy ZWZ ma na uwadze terminy określone w obowiązujących 

Szczegółowych Zasadach Działania KDPW, zgodnie z którymi Emitent jest zobowiązany do przekazania do KDPW 

informacji o wysokości dywidendy oraz terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później niż na 5 dni 

roboczych przed dniem dywidendy, a dzień wypłaty dywidendy może być określony nie wcześniej niż w terminie 10 

dni roboczych po dniu dywidendy. 

W związku z deklaracją Emitenta o stosowaniu - od chwili złożenia wniosku o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych 

do obrotu na rynku regulowanym - zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW 2016”. Emitent będzie przestrzegał zasady IV.Z.16., zgodnie z którą dzień dywidendy oraz 

dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy 

- w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych, a ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

B. Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz wskazanie osoby, na 
rzecz której działa takie wygaśnięcie prawa 

Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych, zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

C. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy 

akcji będących nierezydentami 

Posiadaczy akcji będących nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego nie obowiązują żadne 

ograniczenia w prawie do dywidendy. Skorzystanie przez nierezydentów z przywileju niższego niż w Polsce 

opodatkowania dochodów z dywidendy, jakie dają zawarte przez Polskę umowy w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu 

podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego (płatnikowi) tzw. certyfikatu 

rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową kraju rezydencji. Obowiązek dostarczenia 

certyfikatu ciąży na nierezydencie. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy 

ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też potrącić podatek w 

wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego 

miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki, będzie 

mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.  

W celu szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami i procedurami 

Emitent zaleca skorzystanie z usług podmiotów prowadzących działalność w zakresie doradztwa podatkowego. 

D. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany 

lub nieakumulowany charakter wypłat 

Stopa dywidendy wyliczana jest jako wyrażony w procentach stosunek wypłaconej za ostatni rok obrotowy 

dywidendy do aktualnego kursu giełdowego akcji Emitenta. Za rok obrotowy 2014 (na Dzień Prospektu jest to 

ostatni rok obrotowy, odnośnie którego ZWZ podejmowało uchwałę w przedmiocie podziału zysku) Emitent dokonał 

wypłaty dywidendy w kwocie 0,35 zł na każdą akcję. Stopa dywidendy na 31 grudnia 2015 roku była równa 3,6% 

(kurs zamknięcia na ostatniej sesji w roku, czyli 30 grudnia  wynosił 9,78 zł). 

Dywidenda płatna jest raz w roku obrotowym, o ile ZWZ podejmie uchwałę o podziale zysku za poprzedni rok 

obrotowy. 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 
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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. 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy. 

Statut Spółki nie daje możliwości wypłaty dywidendy skumulowanej (akumulowanej),  to znaczy uprawnienia 

akcjonariusza (z akcji niemej), któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym 

do wyrównania z zysku w następnych latach. 

4.5.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzaniu i wykonywania głosu 

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (WZ) oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

Zgodnie z art. 4121 k.s.h.  pełnomocnictwo powinno być co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i 

wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna jest 

obowiązana wskazać akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Art. 4122 k.s.h.  określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na 

walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie dotyczy spółki 

publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek 

zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki 

lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym 

zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi - mocodawcy okoliczności 

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi 

przez akcjonariusza-mocodawcę. 

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZ). 

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

Na podstawie Art. 4062 k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo 

głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w WZ. 

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane na rachunku papierów 

wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów 

wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Żądanie takie 

można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 

dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do 

uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i przekazuje spółce nie później niż na tydzień przed datą 

WZ. 

Każdej akcji Emitenta zwykłej na okaziciela przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 5.000.000 Akcji Serii 

A to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1, czyli w taki sposób, że jednej akcji przysługują 2 

głosy na WZ Spółki.  

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako 

pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy 

nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu jako pełnomocnik przez 

akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić 

akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. 

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-pełnomocnik ma obowiązek 

głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach 

papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo 

głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.). 
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W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do: 

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady 

Nadzorczej (art. 385 § 3 k.s.h.) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część 

kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami; 

- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed ZWZ (art. 395 

§ 4 k.s.h.); 

- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 

399 § 3 k.s.h.);  

-  żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) - jeżeli zaś w terminie 

dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd rejestrowy może 

upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; 

-  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie w 

przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym 

terminem WZ; 

- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek 

niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.); 

- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.); 

-  przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.); 

-  żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed 

WZ (art. 407 § 2 k.s.h.); 

-  żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.); 

-  przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź 

dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała taka 

może być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie 

uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje 

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni 

na WZ - jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 

obrad; 

- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą, na 

podstawie art. 425 §1 k.s.h. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały WZ 

spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 

w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ terminów określonych w § 3 nie 

wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały; 

-  prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 

§ 1-3 k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione 

dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w przypadku, 

gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w 

szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo 

w przypadku gdy udzielenie informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności 

karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na 

piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ; 

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w przypadku 

gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.). 
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4.5.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 k.s.h. akcjonariusz może 

zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały WZ podjętej większością 

co najmniej czterech piątych głosów. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części uprawniony jest zarząd (za zgodą rady 

nadzorczej), o ile statut tak stanowi (art. 447 § 1 k.s.h.). Statut Emitenta w § 12 ust. 4 stanowi, że za zgodą Rady 

Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz 

warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego  Przepisu o konieczności uzyskania 

większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, 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 im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale 

oraz gdy 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. Pozbawienie akcjonariuszy 

prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego 

zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

4.5.4. Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, w przypadku gdy Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok obrotowy 

(patrz punkt 4.5.1. powyżej). 

4.5.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy 

w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, czyli do liczby posiadanych akcji.  

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana w prawie pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie 

likwidacji. 

4.5.6. Postanowienia w sprawie umorzenia 

Statutu Emitenta nie zawiera żadnych postanowień w sprawie umarzania akcji ani innych papierów wartościowych. 

Umorzenie akcji Emitenta może odbywać się więc wyłącznie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i w okresie późniejszym - aż do Dnia Prospektu - miał 

miejsce jeden przypadek umorzenia akcji. W dniu 16 grudnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął - w formie aktu 

notarialnego - uchwałę w przedmiocie umorzenia wszystkich akcji własnych, w łącznej liczbie 354.715 i obniżenia 

kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.305.285,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego określone tą uchwałą 

zostało zarejestrowane przez sąd 26 lutego 2015. 

4.5.7. Postanowienia w sprawie zamiany 

Na Dzień Prospektu wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień w sprawie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Statut 

Emitenta nie przewiduje zamiany akcji Emitenta na inne papiery wartościowe. 

4.5.8. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji 

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie o Ochronie 

Konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, do których należą 
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przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w poprzednim roku obrotowym równowartość 50.000.000 

euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie.  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2) przejęcia - w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym 

albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył 

na terytorium Polski równowartość 10.000.000 euro. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad którym ma 

nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma nastąpić wykonywanie 

praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 

euro. 

Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji 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, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem 

roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku 

lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli 

instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona 

ekonomicznie prze upływem roku od dnia ich nabycia. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 

kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 

przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 

koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania 

koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć  na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych 

warunków. 

 

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja 

posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 5 mld euro; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych 

przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym 

i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar 

wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 

2,5 mld euro i w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny obrót każdego z co najmniej 

dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót przypadający na 

Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, 

chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, 

ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, 

gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczera intencje zawarcia umowy lub, w przypadku 

publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod 

warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
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Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej 

oceny Komisja uwzględnia: 

-  potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, miedzy innymi, 

struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie 

lub poza nią; 

- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne 

dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia 

na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i 

końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią 

dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.  

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego 

części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze 

wspólnym rynkiem. Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub 

znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za 

niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

4.5.9. Ograniczenia umowne 

Wszystkie Akcje Serii E są przedmiotem umów o ograniczeniu zbywalności, zawartych pomiędzy wszystkimi 

akcjonariuszami, które je objęli a Emitentem. Zakaz zbywania akcji obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2016 roku. 

Oprócz powyższego Emitent nie ma wiedzy o żadnych obowiązujących umowach, których przedmiotem byłoby 

ograniczenie zbywalności którejkolwiek z Akcji Wprowadzanych. 

 

4.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały 

wyemitowane papiery wartościowe 

4.6.1. Uchwały 

Uchwały w przedmiocie emisji Akcji Wprowadzanych podejmowało Walne Zgromadzenie Emitenta, za wyjątkiem 

Akcji Serii A, które zostały utworzone na mocy aktu zawiązania Emitenta z dnia 10 maja 2010 r., (pod firmą 

Plastics KM S.A., która została zmieniona na obecną z dniem 1 grudnia 2010 roku). 

4.6.1.1. Akcje Serii A 

Akcje Serii A powstały na mocy aktu zawiązania Spółki z dnia 10 maja 2010 roku (Rep. A Nr 6102/2010). W akcie 

zawarty jest Statut Spółki, zawierający § 5 w następującym brzmieniu: 

§ 5 

1.  Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych 

serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 000.000.001 do 000.100.000. 

2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa 

głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje serii A objęte zostały w zamian za wkład pieniężny. 

4. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa z chwilą przeniesienia własności akcji na osoby fizyczne lub prawne, 

nie będące założycielami Spółki. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. 

 

Akcje Serii A utraciły uprzywilejowanie w związku z przeniesieniem w dniu 23 maja 2012 roku ich własności na 

osobę niebędącą założycielem Spółki. W związku z tym ZWZ Emitenta z dnia 10 lipca 2012 r. podjęło uchwałę w 

przedmiocie zmiany Statutu, o treści następującej: 

Uchwała nr 16/2012 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod 

firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, uchwala co następuje:  

§ 1 

W związku z przeniesieniem na osobę niebędącą założycielem Spółki akcji imiennych serii A oraz akcji imiennych 

serii B1 zgodnie z postanowieniem §5 ust. 4 Statutu wygasło uprzywilejowanie co do głosu 100.000 (sto tysięcy) 

akcji imiennych serii A o numerach 000.000.001 do 000.100.000 oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych 

serii B1 o numerach od 000.000.001 do 000.500.000. Nadto na wniosek Akcjonariuszy złożony w trybie art. 334 §2 

K.s.h. Spółka dokonała zamiany 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 000.000.001 do 

000.100.000 oraz 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B1 o numerach od 

000.000.001 do 001.740.000 na akcje na okaziciela. Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 352 K.s.h. wygasło także 

uprzywilejowanie co do głosu 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii B1 o numerach 

000.500.001 do 001.740.000. 

Ponadto Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić wspólną kadencję dla Rady Nadzorczej. 

§ 2 

Zmienia się treść Statutu w taki sposób, że:  

A) W §5 Statutu zmienia się ust. 1 oraz ustala się następujące jego brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.660.000,00 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 

5.660.000 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

w tym: 

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty),  

b) 1.740.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B1 o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), 

c) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B2 o wartości nominalnej 1,00 

zł (jeden złoty), 

d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), 

e) 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)"  

B) W § 5 Statutu zmienia się ust. 3 oraz ustala się następujące jego brzmienie: 

„3. Akcje serii A, akcje serii B1, akcje serii B2, akcje serii C i akcje serii D objęte zostały w zamian za wkład 

pieniężny." 

C) W § 5 Statutu usuwa się ust. 2 i ust. 4. 

D) W § 8 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 21 w następującym brzmieniu: 

„2'. Członkowie Rady Nadzorczej począwszy od dnia 10 lipca 2012r. powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. 

Pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu 10 lipca 2012". 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Za podjęciem uchwały oddano 5.660.000 głosów, co stanowiło 100% głosów w Spółce. 
 

Rejestracja zmiany Statutu została dokonana w dniu 11 września 2012 r. 
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4.6.1.2. Akcje Serii B1 i B2 

Akcje serii B Spółki wyemitowano na podstawie Uchwał nr 3/2010 i 4/2010 NWZ z dnia 30 czerwca 2010 roku 

(protokół - Rep. A Nr 8493/2010). 

Treść uchwał jest następująca: 

Uchwała nr 3/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Plastics KM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 30 czerwca 2010 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy 

"Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1), 432 § 1, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie PLASTICS KM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) o kwotę 2.200.000 zł 

(dwa miliony dwieście tysięcy złotych) do kwoty 2.300.000 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 

2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii B uprawnia do dwóch głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki,. 

3. Cena emisyjna Akcji Serii B równa jest 3 zł (trzy złote) każda. 

4. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-

12-31). 

5. Akcje Serii B mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. 

6. Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. 

7. Termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH wyznacza się najpóźniej 

na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (2010-06-30). 

§ 2. 

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii B przysługujące 

dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii B będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do 

konkretnego inwestora. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię 

uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz ustalenia 

ceny emisyjnej Akcji Serii B. 

3. Zgodnie z opinią Zarządu, uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru Akcji Serii B jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia jedynemu akcjonariuszowi spółki - firmie 

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla się do powyższej opinii i 

przyjmuje ją jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymaganego przez Kodeks spółek handlowych. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." 

 

Za podjęciem uchwały oddano 200.000 głosów, co stanowiło 100% głosów w Spółce. 

 

Uchwała nr 4/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Plastics KM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 30 czerwca 2010 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

266 

„Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLASTICS KM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

Zmienia się § 5 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 

„§ 5 

Kapitał zakładowy i akcje 

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 2.300.000 (dwa 

miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.: 

a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 

000.000.001 do 000.100.000. 

b. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

o numerach od 000.000.001 do 002.200.000. 

2. Akcje serii A i akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w taki sposób, że na jedną akcję serii A i 

na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.  

3. Akcje serii A i akcje serii B objęte zostały w zamian za wkład pieniężny. 

4. Uprzywilejowanie akcji serii A i serii B co do głosu wygasa z chwilą przeniesienia własności akcji na osoby 

fizyczne lub prawne, nie będące założycielami Spółki. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne." 

§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." 

Za podjęciem uchwały oddano 200.000 głosów, co stanowiło 100% głosów w Spółce 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zostało zarejestrowane w dniu 2 sierpnia 2010 

roku. 

 

Akcje Serii B w liczbie 460.000 o numerach od 001.740.001 do 002.200.000 zostały w dniu 1 września 2010 zbyte 

przez Capital Partners S.A. na rzecz osoby niebędącej założycielem Spółki i w związku z tym, na mocy § 5 ust. 4 

Statutu Spółki, wygasło ich uprzywilejowanie co do głosu. Zniesienie uprzywilejowania wpisano do KRS w dniu 17 

lutego 2011 (wpis nr 7), przy czym wpisana została błędna ilość akcji uprzywilejowanych (1.640.000 zamiast 

1.740.000). Korekty wpisu dokonano 8 marca 2011 (wpis nr 8). 

NWZ Emitenta z dnia 17 listopada 2011 roku (protokół - Rep. A Nr 17538/2011) w Uchwale 3/2011 dokonało 

podziału serii akcji B na serie B1 i B2 oraz zamiany części akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela w taki 

sposób, że na serię B1 składało się 1.740.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, a na serię B2  - 460.000 akcji 

zwykłych na okaziciela 

Treść uchwały jest następująca: 

Uchwała nr 3/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  

z dnia 17 listopada 2011 roku 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

„Na podstawie art. 430 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GEKOPLAST 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje:  

§ 1. 

W związku z przeniesieniem na osobę niebędącą założycielem Spółki zgodnie z zapisem paragrafu 5 ust. 4 Statutu 

Spółki wygasło uprzywilejowanie co do głosu 460.000 (czterystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych Serii B o 

numerach od 001.740.001 do 002.200.000, akcje te oznacza się jako Serię B2. Pozostałe akcje imienne 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

267 

uprzywilejowane co do głosu dotychczasowej serii B w liczbie 1.740.000 o numerach od 000.000.001 do 

001.740.000 tworzyć będą Serię B1.  

§ 2. 

1. Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.660.000,00 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 

5.660.000 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda, w tym:  

a) 100.000 (sto tysięcy) imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).  

b) 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B1 o wartości nominalnej 1,00 

zł (jeden złoty),  

c) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty),  

d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).” 

e) 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).”  

§ 3. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za podjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, co stanowiło 100% głosów w Spółce 

 

Rejestracja zmiany oznaczenia serii akcji została dokonana 24 lutego 2012 roku (wpis nr 10).  

 

ZWZ Spółki z dnia 10 lipca 2012 roku Uchwałą nr 16/2012 (protokół - Rep. A Nr 4.465/2012) - po stwierdzeniu, że 

w związku z przeniesieniem na osobę niebędącą założycielem Spółki akcji imiennych serii A oraz akcji imiennych 

serii B1 zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 4 Statutu wygasło ich uprzywilejowanie co do głosu - dokonało 

odpowiedniej do tego zmiany Statutu oraz zamiany akcji serii B1 z imiennych na akcje na okaziciela. Treść uchwały 

ZWZ przytoczona jest w pkt 3.2.2.1. powyżej. 

Rejestracja zmiany Statutu została dokonana w dniu 11 września 2012 roku. 

4.6.1.3. Akcje Serii C 

Akcje Serii C zostały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na 

podstawie Uchwały nr 3/2010 NWZ Spółki z dnia 10 grudnia 2010 roku (protokół - Rep. A Nr 13694/2010). 

Treść uchwały jest następująca: 

Uchwała nr 3/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 10 grudnia 2010 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C 

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

„Na podstawie aft. 431 § 1 i § 2 pkt .1), 432 § 1, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 2.300.000 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) o 

kwotę 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). 
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2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 

700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

3. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 3 zł (trzy złote) za każdą akcję. 

4. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-

12-31). 

5. Akcje Serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. 

6. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. 

7. Termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH wyznacza się najpóźniej 

na dzień piętnastego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-12-15). 

§ 2. 

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii C, 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii C będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej 

skierowanej do konkretnych inwestorów. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz 

ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C. 

2. Zgodnie z opinią Zarządu, uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru Akcji Serii C jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia obydwu akcjonariuszom spółki — firmie: 

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie i Panu, Jakubowi Chmielowi, co pozwoli na szybsze pozyskanie 

środków pieniężnych. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla się do powyższej opinii i 

przyjmuje ją jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymaganego przez Kodeks spółek handlowych. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Za podjęciem uchwały oddano 4.140.000 głosów, co stanowiło 100% głosów w Spółce. 

 

Zmiana Statutu Emitenta w związku z emisją Akcji Serii C została dokonana Uchwałą nr 4/2010 NWZ Spółki z dnia 

10 grudnia 2010 roku (protokół - Rep. A Nr 13694/2010). 

Treść uchwały jest następująca: 

Uchwała nr 4/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 10 grudnia 2010 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

„Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych („KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się § 5 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:  

„§ 5 

Kapitał zakładowy i akcje 

1.  Kapitał zakładowy wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.:     

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 

000.000.001 do 000.100.000.       

b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

o numerach od 000.000.001 do 002.200.000, 
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c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach 

od 000.000.001 do 000.700.000.  

2.  Akcje serii A i akcje serii B o numerach od 000.000.001 do 001.740.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do 

głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje serii A, akcje serii B i akcje serii C objęte zostały w zamian za wkład pieniężny.  

4. Uprzywilejowanie akcji serii A i serii B co do głosu wygasa z chwilą przeniesienia własności akcji na osoby 

fizyczne lub prawne, nie będące założycielami Spółki.  

5.  Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne."

  

§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
 

Za podjęciem uchwały oddano 4.140.000 głosów, co stanowiło 100% głosów w Spółce. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii C zarejestrowano 17 lutego 2011 roku 

(wpis nr 7).  

Akcje Serii C zostały zamienione na akcje na okaziciela dnia 17 listopada 2011 roku na podstawie Uchwały nr 

3/2011 NWZ Spółki z dnia 17 listopada 2011 roku (protokół - Rep. A Nr 17538/2011). Treść uchwały jest 

przytoczona w pkt 3.2.2.2., powyżej 

4.6.1.4. Akcje Serii D 

Akcje Serii D wyemitowano na podstawie Uchwały nr 20/2011 ZWZ z dnia 27 czerwca 2011 roku (protokół - Rep. 

A Nr 3503/2011). 

Treść uchwały jest następująca: 

Uchwała nr 20/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze Emisji Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 

„Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1), 432 § 1, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) o kwotę 2.660.000 zł 

(dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 5.660.000 zł (pięć milionów sześćset 

sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 

2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 3 zł (trzy złote) za każdą akcję. 

4. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (2011-

12-31) tj. od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (2011-01-01). 

5. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. 

6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej.  
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7. Termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH wyznacza się najpóźniej 

na dzień piętnastego lipca dwa tysiące jedenastego roku (2011-07-15). 

§ 2. 

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D, 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej 

skierowanej do konkretnych inwestorów. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz 

ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. 

2. Zgodnie z opinią Zarządu, uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru Akcji Serii D jest fakt, iż zostaną one indywidualnie zaoferowane do objęcia obydwóm akcjonariuszom 

spółki - firmie: Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie i Panu Jakubowi Chmielowi, co pozwoli na szybsze 

pozyskanie środków pieniężnych. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu przychyla się do powyższej opinii 

i przyjmuje ją jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymaganego przez Kodeks spółek handlowych. 

§ 3. 

Zmienia się § 5 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 

„§ 5 

Kapitał zakładowy i akcje. 

1.  Kapitał zakładowy wynosi 5.660.000,00 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się 

na 5660000 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda, tj.: 

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 

000.000.001 do 000.100.000. 

b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

o numerach od 000.000.001 do 002.200.000, 

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach 

od 000.000.001 do 000.700.000. 

d) 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 000.000.001 do 002.660.000.  

2.  Akcje serii A i akcje serii B o numerach od 000.000.001 do 001.740.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do 

głosu w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C i akcje serii D objęte zostały w zamian za wkład pieniężny. 

4. Uprzywilejowanie akcji serii A i serii B co do głosu wygasa z chwilą przeniesienia własności akcji na osoby 

fizyczne lub prawne, nie będące założycielami Spółki. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne."  

§ 4. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.” 

 

Za podjęciem uchwały oddano 4.840.000 głosów, co stanowiło 100% głosów w Spółce. 
 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D zarejestrowano 28 września 2011 roku 

(wpis nr 9).  
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4.6.1.5. Akcje Serii E 

Podstawą emisji Akcji Serii E, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 

jest Uchwała nr 4/2014 NWZ z dnia 2 grudnia 2014 roku, o treści następującej: 

Uchwała nr 4/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 2 grudnia 2014 roku 

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 

„Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (dalej: 

„Program Motywacyjny”), uchwala się, co następuje:  

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E 

§ 1. 

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian w § 5 ustęp 6,7 i 8 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 

niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 800.000 (słownie: osiemset tysięcy)  imiennych 

warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed 

pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).  

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki (dalej „Akcja”) 

na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej uchwały.  

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.  

4. Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu.  

5. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciel  

6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.  

7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich wydania Osobie Uprawnionej i mogą 

być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji 

w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.  

§ 2. 

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje członkom zarządu, kluczowym pracownikom i 

współpracownikom Spółki (dalej łącznie: „Osoby Uprawnione”), na warunkach określonych w uchwale Rady 

Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej: „Regulamin Programu 

Motywacyjnego”) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu 

wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. Lista Osób Uprawnionych zostanie ustalona 

na wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały. Lista ta może być uzupełniana i 

zmieniana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.  

2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów 

Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii 

akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co 

szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu warunków określonych w 

Regulaminie Programu Motywacyjnego.  

§ 3. 

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego 

szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. 
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3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji 

Warrantów Subskrypcyjnych.  

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego  

§ 4. 

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 

800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje”). 

§ 5. 

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom 

Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 1 - 3 niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji.  

Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy uzasadnione i leży w interesie Spółki, 

jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 7. 

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.  

2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.   

3. Cena emisyjna jednej Akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty). 

4. Prawo objęcia Akcji może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

§ 8. 

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:  

a) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do 

dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2– 3 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od 

pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;  

b) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym 

mowa w art. 348 § 2– 3 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od 

pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.   

2. W przypadku zdematerializowanych Akcji za wydanie Akcji, o którym mowa w ust. 1, uważa się zapisanie ich 

na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi.  

§ 9. 

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect oraz o dematerializacji Akcji. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:  

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji.  

3. Z zachowaniem postanowień uchwały nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 

roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do 

ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny 

obejmować: warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i 

przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności 

niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty. 

 

III. Zmiana Statutu Spółki 
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§ 10. 

Do § 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 6,7 i 8 w następującym brzmieniu:   

„6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 800.000 zł (słownie: 

osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.  

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6,  jest przyznanie prawa do 

objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 

Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii 

E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.  

8.  Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.” 

 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 11. 

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 Statutu Spółki w przedmiocie 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.  

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 powyższej uchwały WZ Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 25 marca 2015 roku Regulamin 

Programu Motywacyjnego, określający szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.  

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 kwietnia 2015 roku na wniosek Zarządu ustaliła listę osób uprawnionych do 

otrzymania warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E w łącznej liczbie 537.267. 

W dniu 26 maja 2015 r. Uchwałą nr 6/05/2015 Rada Nadzorcza dokonała zmiany Uchwały nr 5/04/2015 z dnia 30 

kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia listy uprawnionych, którym zostaną zaoferowane warranty. 

W dniu 9 czerwca 2015 roku wszyscy posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 

akcji serii E złożyli oświadczenia o objęciu 537.267 akcji serii E. W tym samym dniu dokonano wydania akcji serii E 

wszystkim osobom, które złożyły oświadczenia o objęciu akcji. Z chwilą wydania akcji serii E nastąpiło 

podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o 537.267 zł - z kwoty 5.305.285 zł do kwoty 5.842.552 zł. 

 

4.6.2. Zezwolenia lub zgody 

Emisja Akcji Wprowadzanych nie wymagała uzyskiwania zezwoleń ani zgód organów władzy, administracji ani 

podmiotów innych niż Emitent. 

 

 

4.7. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub 

przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących umorzenia akcji, w szczególności - umorzenia 

przymusowego. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji istnieje w kilku specyficznych sytuacjach. Określa go Ustawa 

o Ofercie w art. 73, 74 i następnych. Dotyczy on akcjonariuszy wszystkich spółek publicznych, czyli w szczególności 

akcjonariuszy Emitenta, którzy przekroczyli próg 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na WZ 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 i nie zamierzają w terminie 3 

miesięcy zmniejszać udziału do wartości niższej od przekroczonego progu. W przypadku przekroczenia 33% 

ogólnej liczby głosów na WZ obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
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dotyczy liczby akcji powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na WZ, a w przypadku przekroczenia 66% 

liczby głosów - wszystkich pozostałych akcji.  

Z obowiązkiem przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji musi liczyć się akcjonariusz spółki publicznej, 

czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta w przypadku osiągnięcia przez jednego akcjonariusza (lub grupę 

powiązanych akcjonariuszy) 90% ogólnej liczby głosów na WZ. Reguluje to art. 82 Ustawy o Ofercie (przymusowy 

wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego 

zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, 

dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów 

w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez 

nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody 

akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez 

niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 

Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie 

progu 90% głosów przez tego akcjonariusza lub 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 progu 90% przez innego akcjonariusza. Żądaniu wykupu o którym 

mowa powyżej są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 

liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z 

zasadami określania ceny w wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, a jeżeli osiągnięcie 

lub przekroczenie progu 90% nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania, akcjonariusz żądający wykupienia akcji 

jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

4.8. Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonane 

przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego 

roku obrotowego 

Określone w tym punkcie przypadki nie miały miejsca ani w roku obrotowym 2015 ani w bieżącym roku obrotowym. 

4.9. Informacje o potrącanych u źródła podatkach dochodowych 

4.9.1. Informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów 

wartościowych 

Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 

następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy pdof: 

1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 

ustawy, 

3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%, 

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w 

Ustawie pdop: 

1)  podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2)  podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu, 
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3)  kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie 

z art. 19 ustawy, 

4) od podatku dochodowego zwolnione są spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące 

dochody od spółek tworzących tę grupę, 

5) 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. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji 

Przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest 

to podatek potrącany u źródła). 

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego 

zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z 

tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów. 

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest 

obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej podstawie 

obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).  

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia 

właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy pdof 

zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub 

niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, 

wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw 

z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji 

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek 

potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych. Na mocy art. 25 Ustawy pdof podatnik obowiązany jest wpłacać na rachunek urzędu 

skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 

początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 93 poz. 

768), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw z 

papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia 

spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce 

stałego pobytu na terytorium Polski lub prawa majątkowe są wykonywane na terytorium Polski. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od stopnia pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą 

i obdarowanym. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 101 poz. 

649 z późn. zm.). Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1% od wartości transakcji.  

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
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- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli 

prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo, na podstawie art. 2 pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają 

czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych 

przepisów jest: 

-  opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub 

- zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach 

handlowych. 

Ordynacja podatkowa  

Zgodnie z art. 30. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 

60) płatnik podatku, który nie wykonał obowiązków pobrania i/lub wpłaty podatku, odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony całym swoim majątkiem. 

4.9.2. Wskazanie, czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u źródła 

Emitent zapewnia, że wykona wszystkie ciążące na nim z tytułu obowiązujących przepisów obowiązki płatnika 

podatku dochodowego. 

 

 

 

5. Informacje o warunkach oferty 

Prospekt Emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą jakichkolwiek instrumentów finansowych. 

 

 

 

6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu 

i ustalenia dotyczące obrotu 

6.1. Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie wszystkich Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku 

regulowanym organizowanym przez GPW, czyli do obrotu giełdowego, w rozumieniu Regulaminu GPW.  

Zgodnie z Regulaminem GPW (§ 3 i następne) akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego  o ile: 

- sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, 

-  zbywalność akcji nie jest ograniczona, 

-  w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 

-  kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) 

powinna wynosić - w przypadku emitentów, których akcje były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem 

obrotu na NewConnect - których co najmniej 48,0 mln zł, 

-  w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na WZ 

emitenta, znajduje się co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 

wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego objętych jest nie mniej niż 100.000 akcji o wartości równej co 

najmniej 4,0 mln zł, 
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-  akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się 

płynnego obrotu giełdowego. 

Na Dzień Prospektu powyższe warunki są przez Emitenta spełnione. Emitent nie widzi racjonalnych podstaw do 

ewentualnej zmiany tego stanu do dnia rozpatrzenia przez Zarząd GPW wniosku o dopuszczenie Akcji 

Wprowadzanych do obrotu giełdowego. 

Spełnienie powyższych warunków jest wystarczające w przypadku ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu 

na rynku równoległym GPW. Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, który jest rynkiem 

oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy o Obrocie, wymaga jeszcze spełnienia 

dodatkowych warunków, które określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w 

sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 

W szczególności dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych jest możliwe o ile w dacie 

złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami. 

Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie 

więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji spółki objętych 

wnioskiem lub akcje o łącznej wartości co najmniej 17 mln euro, w liczbie nie mniejszej niż 500 000. 

Tego warunku rozproszenia akcje Emitenta na Dzień Prospektu nie spełniają. Zatem jeśli do dnia złożenia wniosku 

o dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do obrotu stan ten nie ulegnie zmianie, to Emitent będzie ubiegał się o 

dopuszczenie akcji do obrotu na rynku równoległym GPW. 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby wszystkie czynności związane z ubieganiem się o dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego zostały dokonane bez zbędnej zwłoki.  

Emitent przewiduje, że dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym zostanie dokonane 

nie później niż 3 tygodnie od Dnia Prospektu. 

6.2. Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do 

obrotu akcje Emitenta 

Akcje Emitenta zwykłe na okaziciela serii A, B1, B2, C i D nie są obecnie notowane na żadnym rynku regulowanym, 

ale są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW. 

Akcje Emitenta zwykłe na okaziciela serii E nie są obecnie notowane na żadnym rynku zorganizowanym. 

6.3. Emisje równoległe 

Równocześnie z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym Emitent 

nie oferuje żadnych  akcji ani innych niż akcje papierów wartościowych. 

 

6.4. Dane podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania 

jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym oraz podstawowe warunki 

ich zobowiązania  

Przed wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect Spółka zawarła umowę o 

pełnienie funkcji animatora emitenta z Domem Maklerskim Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa 

obejmuje zlecenie animatorowi prowadzenia działań mających na celu podtrzymanie płynności papieru 

wartościowego Emitenta polegających na stałym zgłaszaniu na własny rachunek ofert kupna i sprzedaży akcji 

Emitenta na rynku NewConnect. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.  

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

278 

6.5. Stabilizacja 

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym nie będą 

prowadzone żadne działania mające na celu stabilizację kursu akcji Emitenta. 

 

 

 

 

7. Informacje na temat właścicieli akcji objętych sprzedażą 

Prospekt nie został sporządzony w związku ze sprzedażą jakichkolwiek akcji Emitenta. 

7.1. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

W dniu 9 czerwca 2015 roku Emitent zawarł ze wszystkimi osobami, które objęły w tym samym dniu wszystkie 

Akcje Serii E w łącznej liczbie 537.267 umowy w przedmiocie czasowego ograniczenia rozporządzenia akcjami 

Spółki. Treścią umowy jest bezwzględny zakaz zbywania i jakiegokolwiek rozporządzania Akcjami Serii E przez 

akcjonariusza. Zakaz obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2016 roku. W przypadku naruszenia przedmiotowych umów 

akcjonariusz będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 1,5 - krotności iloczynu 

ceny rynkowej Akcji i liczby Akcji będącej przedmiotem jakiegokolwiek działania stanowiącego naruszenie 

zobowiązań określonych w umowach o czasowym ograniczeniu rozporządzania Akcjami  

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta w związku z akcjami Spółki nie zostały zawarte żadne inne umowy zakazu 

sprzedaży akcji typu „lock-up”. 

 

 

 

8. Koszty emisji lub oferty 

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty ani emisji papierów 

wartościowych. 

 

 

 

 

9. Rozwodnienie 

Niniejszy Prospekt nie został sporządzony w związku z przeprowadzeniem oferty akcji, w związku z czym nie 

nastąpi rozwodnienie jakiegokolwiek pakietu akcji Emitenta. 
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10. Informacje dodatkowe 

10.1. Opis zakresu działań doradców związanych z emisją wymienionych w 

Dokumencie Ofertowym 

Doradcą Emitenta wymienionym w Dokumencie Ofertowym jest Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą 

w Warszawie. Zakres działania tego doradcy, określony w umowie doradztwa zawartej ze Spółką obejmuje: 

doradztwo odnośnie szczegółowych zasad, trybu i terminów ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji Emitenta 

na rynku regulowanym, sporządzenie części Prospektu, przygotowanie i złożenie wniosku o zatwierdzenie 

Prospektu, dokonywanie niezbędnych zmian i uzupełnień w Prospekcie, oraz przeprowadzenie wszystkich działań 

niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do obrotu na GPW. 

10.2. Wskazanie informacji w Dokumencie Ofertowym, które zostały zbadane 

lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w 

odniesieniu do których sporządzili oni raport 

Dokument Ofertowy nie zawiera żadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez biegłych 

rewidentów ani takich, w odniesieniu do których sporządziliby oni raport. 

10.3. Oświadczenia lub raporty ekspertów zamieszczone w Dokumencie 

Ofertowym 

Dokument Ofertowy nie zawiera żadnych oświadczeń ani raportów osób, które można by określić mianem eksperta. 

10.4. Informacje uzyskane od osób trzecich zawarte w Dokumencie 

Ofertowym - źródła i potwierdzenia 

W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzące od osób trzecich. 
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VI OBJAŚNIENIA UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)  kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) 

Akcje Serii A 

100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na podstawie aktu założycielskiego Spółki Akcje Serii A są przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 

Akcje Serii B1 

1.740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda wyemitowanych na podstawie Uchwał nr 3/2011 i 4/2011 NWZ z dnia 30 czerwca 
2010 roku. Akcje Serii B1 są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym.  

Akcje Serii B2 

105.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda wyemitowanych na podstawie Uchwał nr 3/2011 i 4/2011 NWZ z dnia 30 czerwca 
2010 roku. Akcje Serii B2 są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym. 

Akcje Serii C 

700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2010 NWZ Spółki z dnia 10 grudnia 2010 roku. 
Akcje Serii C są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym. 

Akcje Serii D 

2.660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 20/2011 ZWZ Spółki z dnia 27 czerwca 
2011 roku. Akcje Serii D są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym. 

Akcje Serii E 537.267  akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta, dokonanego uchwałą Nr 4 NWZ z dnia 2 grudnia 2014 roku, Akcje Serii E 

zostały objęte i wydane dniu 9 czerwca 2015 osobom uprawnionych z warrantów 
subskrypcyjnych, które złożyły oświadczenia o objęciu akcji. Akcje Serii E są 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 

Akcje Wprowadzane Wszystkie akcje Emitenta, czyli Akcje Serii A, Akcje Serii B1, Akcje Serii B2, Akcje Serii C, 
Akcje Serii D i Akcje Serii E będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. 

Aneks do Prospektu 
lub 
Aneks 

Dokument zawierający informacje o istotnych błędach w treści Prospektu  Emisyjnego oraz 
znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papierów wartościowych, 
zaistniałych po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego lub o których Emitent powziął 
wiadomość po jego zatwierdzeniu. 

Treść Aneksu podlega zatwierdzeniu przez KNF w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
złożenia wniosku o zatwierdzenie Aneksu. Po zatwierdzeniu Emitent niezwłocznie 
publikuje go w sposób, w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Prospekt 
Emisyjny. 

COBRO COBRO - Instytut Badawczy Opakowań z siedzibą w Warszawie ul. Konstancińska 11 02-
942 Warszawa . COBRO jest państwowym instytutem badawczym, nadzorowanym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki. Przedmiotem działalności jest prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie 
wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych. 

Dzień Prospektu 
lub Data Prospektu  
lub Data Dokumentu 
Rejestracyjnego 

Data zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

E & E Environment & Ecology  - ochrona środowiska i ekologia 

Emitent 
lub  Spółka 
lub  Gekoplast S.A. 

Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, wpisana do rejestru 26 maja 2010 roku pod 
nr KRS 0000357223 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z 
kapitałem zakładowym 5.842.552 zł opłaconym w całości, z Zarządem w składzie: Piotr 
Górowski - Wiceprezes Zarządu, Joanna Siempińska - Wiceprezes Zarządu i Krzysztof 
Kaczmarczyk - Wiceprezes Zarządu. 

Dom Maklerski  
Capital Partners 
lub Firma Inwestycyjna 

Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16. 
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GPPS (General Purpose Polystyrene) - polistyren niskoudarowy 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny. 

HDPE (High Density PE) - Polietylen o dużej gęstości. 

HIPS (High Impact Polystyrene) - polistyren wysokoudarowy 

Inwestor Profesjonalny 
lub Klient Profesjonalny 

Klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie. 

k.c.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

KNF  Komisja Nadzoru Finansowego. 

Komunikat Aktualizujący Informacja powodująca zmianę treści opublikowanego Prospektu Emisyjnego lub 
Aneksów w zakresie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym. Zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Komunikat Aktualizujący 
udostępnia się do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

k.s.h.  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (tekst jednolity Dz.U. z 
2013 r. 1030 z późn. zm.). 

kw. Kwartał.  I kw. oznacza okres obejmujący styczeń, luty i marzec, II kw.- kwiecień, maj 
i czerwiec, III kw. - lipiec, sierpień i wrzesień, a IV kw. - październik, listopad i grudzień. 

LDPE (Low Density PE) - Polietylen niskiej gęstości.  

MRP 
lub 
System MRP 

Skrót od Material Requirements Planning - system umożliwiający planowanie potrzeb 
materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach 
magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, 
ilości i terminów produkcji, a także zarządzanie zapasami i ich uzupełnieniem 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

p.a. per annum - w ujęciu rocznym, rocznie 

PE Polietylen. 

PET Politereftalan etylenu. 

PMMA Polimetakrylan metylu - główny składnik szkła akrylowego (inne nazwy: szkło organiczne; 
pleksi, pleksiglass, metapleks). 

p.p. punkt procentowy 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 826, 
z późn. zm.). 

Prospekt Emisyjny  
lub 
Prospekt  

Niniejszy Prospekt Emisyjny, sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym 100.000 Akcji Serii A, 1.740.000 Akcji Serii B1, 105.285 
Akcji Serii B2, 700.000 Akcji Serii C, 2.660.000 Akcji Serii D i 537.267 Akcji Serii E. 

Regulamin GPW 
lub Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady GPW w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 
4 stycznia 2006 r., z późniejszymi zmianami. 

RN Rada Nadzorcza. 

Rozporządzenie 809/2004  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące 
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 (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn. 
30.04.2004 z późn. zm.). 

Spółka Emitent 

Spółka publiczna Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie (art. 4 pkt 20), czyli spółka, w której co 
najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. 
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Termin Ważności 
Prospektu 

Termin ważności Prospektu Emisyjnego, który zgodnie z art. 49 Ustawy o Ofercie wynosi 
12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przy czym ważność Prospektu wygaśnie 
z upływem dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów 
wartościowych objętych Prospektem. 

Ważność Prospektu Emisyjnego może także wygasnąć w przypadku ogłoszenia przez 
Emitenta informacji o odwołaniu Oferty Publicznej oraz o rezygnacji z ubiegania się 
o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych objętych Prospektem do obrotu na 
rynku regulowanym - z dniem ogłoszenia takiej informacji. 

TPE TPE - elastomery termoplastyczne. TPE są podobnymi do kauczuku materiałami, 
podatnymi na obróbkę metodami termoplastycznymi i wytłaczanie. TPE są mieszankami 
twardych materiałów termoplastycznych (np. PP) z kauczukiem i dodatkiem modyfikatorów 
i wypełniaczy. 

UE Unia Europejska. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Funduszach 
Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 
r. poz. 157 z późn. zm.). 

Ustawa o Nadzorze Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1537 z późn. zm.). 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). 

Ustawa o Ofercie 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. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.). 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 
330 z późn. zm.). 

Ustawa pdof  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 

Ustawa pdop  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). 

WZ  Walne Zgromadzenie 

zł lub PLN  złoty polski, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej. 

ZWZ  Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
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VII  ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1  Odpis z KRS Emitenta 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

284 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

285 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

286 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

287 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

288 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

289 

 

 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

290 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

291 

 

 

 

 

 

  



Prospekt Emisyjny Gekoplast S.A. 

 

292 

Załącznik 2  Jednolity tekst Statutu Emitenta  

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

GEKOPLAST 

Tekst jednolity 

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami WZ: nr 4/2010 z dnia 30.06.2010r. – akt notarialny Rep. A 

8493/2010, nr 4/2010 z dnia 8.09.2010r. – akt notarialny Rep. A 11729/2010, nr 4/2010 z dnia 10.12.2010r., akt 

notarialny Rep. A 16394/2010, nr 20/2011 z dnia 27.06.2011r. - akt notarialny Rep. A 3503/2011, nr 3/2011 z dnia 

17.11.2011r. – akt notarialny Rep. A 17538/2011,16/2012 z dnia 10.07.2012r.- akt notarialny Rep. A 4.465/2012, 

nr 4/2014 z dnia 02.12.2014r. – akt notarialny Rep. A nr 15267/2014, uchwałą Zarządu nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 

2014 r. – akt notarialny Rep. A 5920/2014, oraz Uchwałą nr 6/11/2015 NWZ z dnia 12 listopada 2015r. 

§ 1 

Firma, Siedziba 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: GekoPlast Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej firmy: GekoPlast S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.  

3. Siedzibą Spółki jest Krupski Młyn. 

§ 2 

Założyciele 

Założycielem spółki jest Capital Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.    

§ 3 

Obszar i Formy Działania, Czas Trwania 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.   

2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może 

uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w 

ramach obowiązujących przepisów prawnych.  

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.   

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a. PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,  

b. PKD 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,  

c. PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,  

d. PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,  

e. PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,   

f. PKD 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, 

g. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,  

h. PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem 

motocykli,  

i. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych,  

j. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  

k. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,  

l. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,  

m. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

n. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach,  
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o. PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,  

p. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane,  

q. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,  

r. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, - 

s. PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji,  

t. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  

u. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych,  

v. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.- 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach 

działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to 

rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub 

koncesji.   

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, 

którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta 

większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę 

kapitału zakładowego.  

§ 5 

Kapitał zakładowy i akcje 

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.842.552 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 

dwa złote) i dzieli się na 5.842.552 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 

dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, w tym: 

a. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).  

b. 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

c. 105.285 (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty ) 

d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). 

e. 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 1,00zł (jeden złoty). 

f. 537.267 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela  

serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). 

2. (Usunięty) 

3. Akcje serii A, akcje serii B 1, akcje serii B 2, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E objęte zostały w zamian za 

wkład pieniężny.  

4. (Usunięty) 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.  

6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 800.000 zł( słownie: 

osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 800.000 ( słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł ( słownie: jeden złoty) każda. 

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6, jest przyznanie prawa do 

objęcia akcji serii E posiadaczom wariantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 

Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii 

E będą posiadacze wariantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. 

8. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

§ 6 

Organy Spółki 

1. Organami Spółki są:  
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a. Walne Zgromadzenie,  

b. Rada Nadzorcza, : 

c. Zarząd.  

§ 7 

Walne Zgromadzenie 

1.   Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.  

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika.  

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie 

nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.  

6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy 

upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba 

wyznaczona przez sąd rejestrowy.  

7. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.  

8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu 

na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 

głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.  

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz 

niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:  

a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

b. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,  

c. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

d. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych 

10. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie 

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

§ 8 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.  

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok  

21. Członkowie Rady Nadzorczej począwszy od dnia 10 lipca 2012 r. powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. 

Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu 10 lipca 2012 r. 

3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa 

pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą 

dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków 

Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.  

4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez 

jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.  

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z 

pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.  

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej 

pracami.  

7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W 

przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W 

takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez 

członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.  
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8. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania 

czynności przez Radę Nadzorczą.  

9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał;  

10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na p isemny 

wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

11. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 

dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce 

i proponowany porządek obrad.  

12. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i 

miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być 

dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej mailem lub listem poleconym lub kurierem lub faksem 

nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.  

13. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie 

później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.  

14. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.  

15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą 

na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.  

16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 

wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.  

17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

19. Członek Rady Nadzorczej może 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.  

20. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

21. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów 

oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków 

Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.  

22. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki  

23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:  

a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu 

co do podziału zysków lub pokrycia strat,  

b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w 

pkt a),  

c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  

d. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,  

e. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W 

przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu 

ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z· tytułu wykonywania funkcji członka 

Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w 

uchwale Rady Nadzorczej,  
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f. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu 

umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków 

Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,  

g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,  

h. wyrażanie zgody na udzielenie prokury,  

i. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,  

j. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,  

k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie 

wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub 

spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki 

zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych 

walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,  

l. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od 

Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i 

wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości 

przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu 

NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,  

m. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie 

wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, o wartości 

przekraczającej kwotę 500.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu 

NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, 

n. zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów 

finansowych Spółki (budżetów),  

24. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji 

na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

§ 9 

Zarząd 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Pierwszy 

Zarząd Spółki powoływany jest przez założyciela spółki. 

2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:  

a. jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,  

b. jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub 

członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub 

być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. 

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej 

zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym 

trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem 

umownym członka Zarządu. 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  

7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.  

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu.  

9. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały 

Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  

§ 10 

Rok Obrotowy i Rachunkowość 
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Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 


