
 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

 
Raport za II kwartał 2008 r. 
 

Pozostałe informacje zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia  
19 pa�dziernika 2005 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych  

przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
 
 
1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegaj�cych konsolidacji  
– nie dotyczy ZPUE S.A.  
 
2. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku poł�czenia jednostek gospodarczych, 
przej�cia lub sprzeda�y jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, 
restrukturyzacji i zaniechania działalno�ci – nie dotyczy ZPUE S.A.  
 
3. Stanowisko zarz�du odno�nie do mo�liwo�ci zrealizowania wcze�niej publikowanych prognoz wyników 
na dany rok, w �wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych 
Spółka nie opublikowała prognozy wyników na 2008 rok. 
 
4. Akcjonariusze posiadaj�cy bezpo�rednio lub po�rednio poprzez podmioty zale�ne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na WZA ZPUE S.A. na dzie� 04.08.2008 r.  
 

Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji % akcji Liczba głosów % głosów 
Bogusław 
Wypychewicz 

360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych 
  14.254 akcji zwykłych na okaziciela 

 
36,76 

 
1.814.254 

 
53,08 

Małgorzata 
Wypychewicz 

239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych 
  13.346 akcji zwykłych na okaziciela 

 
24,88 

 
1.213.296 

 
35,50 

 
5. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji oraz uprawnie� do ich nabycia (opcji) przez osoby 
nadzoruj�ce wg stanu na dzie� 04.08.2008 r. oraz zmian w strukturze własno�ci akcji w okresie  
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 05.05.2008 r. 
 

Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji (stan na 04.08.2008 r.) Liczba i rodzaj akcji (stan na 05.05.2008 r.) 

Małgorzata 
Wypychewicz 

239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych  
  13.346 akcji zwykłych na okaziciela  

239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych  
  13.346 akcji zwykłych na okaziciela  

Andrzej Grzybek 
 

    1.000 akcji zwykłych na okaziciela      1.000 akcji zwykłych na okaziciela 

Henryka Grzybek          10 akcji imiennych uprzywilejowanych  
       100 akcji zwykłych na okaziciela 

         10 akcji imiennych uprzywilejowanych 
       100 akcji zwykłych na okaziciela 

 
6. Zmiany w stanie posiadania akcji, udziałów, przydzielonych akcji oraz uprawnie� do ich nabycia 
(opcji) przez osoby zarz�dzaj�ce wg stanu na dzie� 04.08.2008 r. oraz zmian w strukturze własno�ci akcji 
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 05.05.2008 r. 
 

Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji (stan na 04.08.2008 r.) Liczba i rodzaj akcji (stan na 05.05.2008 r.) 

Bogusław 
Wypychewicz 

360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych  
  14.254 akcji zwykłych na okaziciela 

360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych 
  14.254 akcji zwykłych na okaziciela 

Ryszard 
Iwa�czyk  

    4.500 akcji zwykłych na okaziciela      4.500 akcji zwykłych na okaziciela  
 

Tomasz St�pie�     3.734 akcji zwykłych na okaziciela     3.734 akcji zwykłych na okaziciela 
 

Kazimierz 
Grabiec 

    1.900 akcji zwykłych na okaziciela  
        

    1.900 akcji zwykłych na okaziciela  
 

Piotr Zawadzki     4.678 akcji zwykłych na okaziciela  
 

    4.678 akcji zwykłych na okaziciela  

Stanisław 
Toborek 

        331 akcji zwykłych na okaziciela  
 

         331 akcji zwykłych na okaziciela  
 

Henryk 
Arkit 

        160 akcji zwykłych na okaziciela  
 

         160 akcji zwykłych na okaziciela 
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7. Informacja o post�powaniach tocz�cych si� przed s�dem, organem wła�ciwym dla post�powania 
arbitra�owego lub organem administracji publicznej 
W stosunku do ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. nie zostały wszcz�te przed s�dem, 
organem wła�ciwym dla post�powania arbitra�owego lub organem administracji publicznej post�powania, 
których ł�czna warto�� stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 
 
8. Informacje o zawarciu przez Spółk� lub jednostk� od niej zale�n� jednej lub wielu transakcji  
z podmiotami powi�zanymi, je�eli warto�� tych transakcji przekracza wyra�on� w złotych równowarto�� 
kwoty 500.000 euro – je�eli nie s� one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach 
rynkowych pomi�dzy jednostkami powi�zanymi, a ich charakter i warunki wynikaj� z bie��cej 
działalno�ci operacyjnej – nie wyst�piły.  
 
9. Informacje o udzieleniu przez Spółk� lub jednostk� od niej zale�n� por�cze� kredytu lub po�yczki lub 
udzieleniu gwarancji – ł�cznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale�nej od tego podmiotu, je�eli ł�czna 
warto�� istniej�cych por�cze� lub gwarancji stanowi równowarto�� co najmniej 10% kapitałów własnych 
Spółki  
ZPUE S.A. w I półroczu 2008 roku nie udzieliła por�cze�. Podpisała natomiast o�wiadczenie patronackie  
w zakresie spłaty zobowi�zania spółki STOLBUD Włoszczowa S.A. do wysoko�ci 7.000 tys. zł. Wynikaj�cego 
z zawartej z bankiem PKO BP S.A. Umowy nr 270-1/4/RB/2007 o kredyt w rachunku bie��cym w kwocie 5.400 
tys. zł. Wskazane zobowi�zanie zostało udzielone za zgod� Rady Nadzorczej wyra�onej w formie Uchwały  
Nr 3/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. i b�dzie obowi�zywa� do dnia 8 lipca 2011 roku.  
 
10. Inne informacje, które zdaniem Spółki s� istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, maj�tkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s� istotne dla oceny mo�liwo�ci 
realizacji zobowi�za� przez emitenta – nie wyst�piły.  
 
11. Czynniki, które w ocenie Spółki b�d� miały wpływ na osi�gni�te przez ni� wyniki w perspektywie  
co najmniej kolejnego kwartału – kursy walut, ceny na rynku metali. 
 
12. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przegl�dowi przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opini� 
o badaniu lub raport z przegl�du tego skróconego sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie finansowe ZPUE S.A. za II kwartał 2008 r. nie podlegało badaniu ani przegl�dowi przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozda� finansowych.  
 
 


