PROSPEKT EMISYJNY
ZPUE Spółka Akcyjna
(spółka prawa handlowego z siedzibą we Włoszczowie,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052770)

Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym
500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8,83 zł każda.

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

Oferujący

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 stycznia 2012 roku.

ZASTRZEŻENIE
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji naszej Spółki do obrotu na
rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został sporządzony zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce,
w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu
23 stycznia 2012 roku.
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści Prospektu takie jak „nasza Spółka”, „ZPUE S.A.”,
„ZPUE” oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie. Natomiast określenia zawarte w
treści Prospektu takie jak: „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa ZPUE”, „Grupa ZPUE” odnoszą się do grupy
kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości i obejmują na Dzień Prospektu spółkę ZPUE S.A. z siedzibą w we
Włoszczowie (spółka dominująca) oraz spółki zależne: ZPUE Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Zakład
Kompletnych Transformatorowych Stacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rosji, Przemysłowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w
Rosji oraz ZPUE Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie.
Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest
uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z dopuszczeniem Akcji do
obrotu na rynku regulowanym. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest
zgoda Zarządu.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w
nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do
publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji naszej Spółki lub naszej Grupy Kapitałowej, dlatego też
informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na Dzień Zatwierdzenia Prospektu.
Zmiany, które zajdą po zatwierdzeniu Prospektu, udostępniane będą do publicznej wiadomości w formie aneksów do
Prospektu.
Niniejszym oświadczamy, że wskazana przez nas pozycja konkurencyjna naszej Spółki oraz naszej Grupy Kapitałowej
oszacowana została przez nas wedle najlepszej naszej wiedzy. Przy szacunkach braliśmy pod uwagę publicznie
dostępne informacje oraz wewnętrzne analizy.

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI
INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ
STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁOŚCI. STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZYĆ
NASZEJ STRATEGII, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ W ZAKRESIE OTOCZENIA RYNKOWEGO,
PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ IDENTYFIKOWANE
POPRZEZ UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. „UWAŻAĆ”, „SĄDZIĆ”,
„SPODZIEWAĆ SIĘ”, „MOŻE”, „BĘDZIE”, „POWINNO”, „PRZEWIDUJE SIĘ”, „ZAKŁADA”, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH
ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA DOTYCZĄCE SPRAW NIE
BĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE
SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE,
W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE.
Podejmowanie wszelkich decyzji inwestycyjnych związanych z Akcjami dopuszczanymi do obrotu na rynku regulowanym
na podstawie niniejszego Prospektu powinno odbywać się wyłącznie na podstawie własnych wniosków inwestora z
analizy treści Prospektu, przy szczególnym uwzględnieniu czynników ryzyka.
Zarówno my, jak i Oferujący oświadczamy, że nie zamierzamy podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji
kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed, w trakcie trwania oraz po dopuszczeniu Akcji do
obrotu na rynku regulowanym.
Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu Emisyjnego bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania
wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski.
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości.
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości przed dopuszczeniem Akcji do obrotu
na rynku regulowanym i w okresie jego ważności będzie dostępny na stronach internetowych:
–
–

Spółki – www.zpue.pl oraz
Oferującego – www.mercuriusdm.pl.
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Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wprowadzenie do Prospektu i powinno być czytane łącznie z bardziej
szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni
uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje
zawartymi w Części II - Czynniki Ryzyka. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być każdorazowo podejmowane
w oparciu o treść całego Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do informacji
zawartych w Prospekcie powód ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania
przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie) ponoszą
odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest
niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu.

A. Opis działalności
Nasza Grupa Kapitałowa jest producentem urządzeń elektroenergetycznych do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.
Prowadzimy także działalność handlową w zakresie materiałów do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
W 2010 roku sprzedaż produktów stanowiła 68% sprzedaży Spółki, po trzech kwartałach 2011 roku udział ten
wyniósł 66%. Przychody z tytułu działalności handlowej stanowiły w 2010 roku 22%, po trzech kwartałach 2011 roku
udział ten wyniósł 21%. Pozostałą część sprzedaży: 10% w 2010 roku i 13% po trzech kwartałach 2011 roku, stanowiła
sprzedaż usług.
Asortyment produkowanych przez naszą Grupę Kapitałową wyrobów obejmuje:








kontenerowe stacje transformatorowe;
rozdzielnice średniego napięcia;
rozdzielnice niskiego napięcia;
słupowe stacje transformatorowe;
wyłączniki, rozłączniki i odłączniki średniego napięcia;
konstrukcje energetyczne;
obudowy i złącza kablowo-pomiarowe.

Kluczowym asortymentem naszej Grupy są kontenerowe stacje transformatorowe. Służą one do transformacji napięcia
średniego na niskie i rozdziału energii elektrycznej średnich i niskich napięć. Obudowy tych stacji wykonane są z betonu
lub aluminium.
Istotnym asortymentem są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji
transformatorowych. Pozostałe produkowane przez nas asortymenty to: słupowe stacje transformatorowe, aparatura
łączeniowa średnich napięć, konstrukcje do budowy linii napowietrznych.
Zajmujemy się również handlem urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych (żerdzie
wirowane, transformatory oraz aparatura elektryczna).
Uzupełnieniem oferty asortymentowej naszej Grupy są produkty wytwarzane w ZPUE Gliwice, w tym:







obudowy termoutwardzalne;
złącza kablowe;
złączna pomiarowe;
szafy oświetlenia ulicznego;
rozdzielnice elektryczne;
złącza kablowe i oświetleniowe terenu.

Wyroby produkowane przez naszą Grupę Kapitałową cechują się nowoczesnością i odpowiadają europejskim
standardom. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji własne rozwiązania wyłącznika z komorami próżniowymi, a jako
jedyna firma w Polsce produkujemy rozdzielnice i aparaturę elektroenergetyczną w izolacji SF6. Dzięki właściwościom
izolacyjnym gazu SF6, możliwe jest zminimalizowanie wymiarów rozdzielnic ŚN, a także stacji transformatorowych.
Mniejszy teren pod zabudowę, uniezależnienie się od środowiska, w jakim ma być zainstalowana rozdzielnica (warunki
przemysłowe, wielkomiejskie, nadmorskie), zwiększenie niezawodności pracy w stosunku do innych rozwiązań, a także
bezpieczna i prosta eksploatacja, przyczyniły się do znacznego zmniejszenia kosztów inwestycji. Te zalety spowodowały
rozwój rynków sprzedaży krajowych i zagranicznych.
Również jedynymi rozwiązaniami w kraju są skonstruowane przez pracowników naszej Grupy podziemne kontenerowe
stacje transformatorowe i stacje wieżowe o wyglądzie słupa ogłoszeniowego. Te unikalne rozwiązania umożliwiają
zapewnienie zasilania w silnie zurbanizowanych centrach miast. Oprócz rozdzielnic i stacji produkujemy aparaty i
podzespoły do nich, zwiększając przewagę nad konkurencją.
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Sprzedajemy swoje produkty na rynku krajowym i zagranicznym.
Jesteśmy krajowym liderem w zakresie produkcji kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych.
Głównymi odbiorcami naszych wyrobów są zakłady energetyczne (dystrybutorzy energii), wykonawcy robót
elektrycznych, hurtownie urządzeń elektrycznych i zakłady przemysłowe.
W poniższych tabelach
asortymentowych.

przedstawiamy

Wyszczególnienie

Lp.

strukturę

Wartość
(tys. zł)

sprzedaży

Udział w
sprzedaży

naszej

Wartość
(tys. zł)

2010 rok

Grupy

według

Udział w
sprzedaży

2009 rok

poszczególnych

Wartość
(tys. zł)

grup

Udział w
sprzedaży

2008 rok

I.

Sprzedaż produktów

210 480

67,8%

179 115

63,4%

203 478

67,9%

1.

Kontenerowe stacje
transformatorowe

100 975

48%

91 839

51,3%

109 248

53,7%

2.

Rozdzielnice średniego napięcia

23 022

10,9%

19 444

10,9%

25 957

12,8%

3.

Rozdzielnice niskiego napięcia

20 070

9,5%

14 703

8,2%

24 024

11,8%

4.

Złącza kablowe nN

16 020

7,6%

12 372

6,9%

0

0%

5.

Rozdzielnice stacyjne

6 230

3%

5 672

3,2%

5 537

2,7%

6.

Słupowe stacje
transformatorowe

5 183

2,5%

4 391

2,5%

4 328

2,13%

7.

Stanowiska słupowe

9 008

4,3%

7 490

4,2%

5 966

2,9%

8.

Konstrukcje energetyczne

3 879

1,8%

3 645

2%

3 767

1,8%

9.

Rozłączniki i odłączniki

6 938

3,3%

5 254

2,9%

4 724

2,3%

10.

Pozostałe produkty

19 155

9,1%

14 305

8%

19 927

9,8%

II.

Sprzedaż towarów i
materiałów

68 629

22,1%

74 628

26,4%

70 639

23,6%

1.

Żerdzie

6 515

9,5%

4 802

6,4%

5 377

7,6%

2.

Transformatory

21 929

32%

22 920

30,7%

31 259

44,2%

3.

Izolatory

954

1,4%

771

1%

539

0,8%

4.

Wkładki bezpiecznikowe

298

0,4%

267

0,4%

244

0,4%

5.

Inne

38 933

56,7%

45 868

61,5%

33 220

47%

III.

Sprzedaż usług

31 187

10,1%

28 825

10,2%

25 565

8,5%

310 296

100%

282 568

100%

299 682

100%

SPRZEDAŻ OGÓŁEM
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Wyszczególnienie

Lp.

Wartość
(tys. zł)

Udział w
sprzedaży

Wartość
(tys. zł)

I-III kwartał 2011

Udział w
sprzedaży

I półrocze 2011

I.

Sprzedaż produktów

165 247

66%

99 784

66%

1.

Kontenerowe stacje
transformatorowe

86 886

53%

51 834

52%

2.

Rozdzielnice średniego napięcia

19 523

12%

11 472

11%

3.

Rozdzielnice niskiego napięcia

17 516

11%

11 113

11%

4.

Złącza kablowe nN

13 496

8%

8 396

8%

5.

Rozdzielnice stacyjne

4 305

3%

2 935

3%

6.

Słupowe stacje transformatorowe

3 577

2%

2 248

2%

7.

Stanowiska słupowe

9 748

6%

5 727

6%

8.

Konstrukcje energetyczne

2 963

2%

1 142

1%

9.

Rozłączniki i odłączniki

5 667

3%

3 519

3%

10.

Pozostałe produkty

1 566

1%

1 398

1%

II.

Sprzedaż towarów i materiałów

53 264

21%

33 498

21%

1.

Żerdzie

6 321

12%

4 030

12%

2.

Transformatory

17 881

34%

10 975

33%

3.

Izolatory

720

1%

432

1%

4.

Wkładki bezpiecznikowe

262

0%

163

3%

5.

Inne

28 080

53%

17 898

53%

III.

Sprzedaż usług

33 274

13%

23 709

15%

251 785

100%

156 991

100%

SPRZEDAŻ OGÓŁEM
Źródło: Spółka

B. Strategia rozwoju
Strategia naszej Grupy Kapitałowej oparta jest na utrzymaniu pozycji solidnego partnera i dostawcy rozwiązań
technologicznych w segmencie urządzeń do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, zarówno na rynku krajowym jak i
na rynkach międzynarodowych.
Naszym celem strategicznym jest utrzymanie pozycji głównego dostawcy rynku polskiego w zakresie kontenerowych
stacji transformatorowych, rozdzielnic średnich napięć oraz zwiększenie udziału w rynku rozdzielnic niskich napięć
i złącz kablowych niskiego napięcia.
Nasza strategia na najbliższe lata obejmuje następujące kluczowe elementy:





konsolidację poprzez akwizycje w branży elektroenergetycznej;
poszerzenie zakresu oferowanych produktów i technologii;
intensyfikacje działalności na rynkach krajowych i zagranicznych;
umocnienie wizerunku Grupy.

Elementem strategii konsolidacyjnej jest projekt wniesienia trzech spółek z branży elektroenergetycznej: Elektromontaż 1 Katowice S.A., ZPUE Poles sp. z o.o., ZPUE Tools sp. z o.o. W ramach realizacji tego projektu podpisano w dniu
14 listopada 2011 roku Umowę Inwestycyjną z Koronea, której efektem ma być nabycie akcji Elektromontaż – 1
Katowice, ZPUE Poles I ZPUE Tools. Konsekwencją inwestycji kapitałowych będzie poszerzenie rozmiaru i zakresu
działalności naszej Grupy Kapitałowej, w tym stworzenia możliwości samodzielnej realizacji bardziej złożonych projektów
w branży elektroenergetycznej.
Elektromontaż - 1 Katowice jest producentem nowoczesnych i uznanych przez odbiorców urządzeń elektrycznych,
w tym: rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, obudów do rozdzielnic i szaf sterowniczych, obudów transformatorów,
mostów szynowych niskiego i średniego napięcia, układów SZR oraz baterii kondensatorów do kompensacji mocy
biernej.
ZPUE Poles wytwarza strunobetonowe żerdzie wirowane, służące jako „słupy”, czyli element na którym montowane są
konstrukcje wsporcze dla linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia. Żerdzie produkowane są na
zoptymalizowanej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Obecna zdolność produkcyjna ZPUE Poles to 16 000 żerdzi
wirowanych rocznie. Wniesienie ZPUE Poles do naszej Grupy umożliwi kompleksową realizację zamówień dla linii
napowietrznych i inwestycji oświetlenia ulicznego.
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ZPUE Tools dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym specjalizuje się w produkcji: wykrojników, form
wtryskowych, form do pras. ZPUE Tools oferuje również usługi w zakresie obróbki skrawaniem. Dla naszej Grupy
przygotowuje formy do wytwarzania elementów z tworzyw termoutwardzalnych, z których powstają obudowy złącz
kablowych oraz wytwarza formy do produkcji żerdzi wirowanych, szereg narzędzi (form, stempli i matryc), wiele
podzespołów i detali wykorzystywanych do produkcji aparatury elektroenergetycznej.
Docelowy skład Grupy Kapitałowej po realizacji powyższego projektu przedstawiono na poniższym wykresie.

ZPUE S.A.
Zakład Kompletnych
51%

99,9%
99,32%

Transformatorowych
Stacji Sp. z o.o.

80%

ZPUE Gliwice

Elektromontaż -

Sp. z o.o.

1 Katowice S.A.

100%

100%

51%

Przemysłowe
Inwestycje Sp. z o.o.

ZPUE Poles

ZPUE Tools

ZPUE Ukraina

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Źródło: ZPUE S.A.

C. Otoczenie rynkowe
Podstawowym obszarem działania naszej Grupy Kapitałowej jest szeroko pojęty krajowy rynek urządzeń
elektroenergetycznych. Nasze produkty trafiają zarówno do podmiotów bezpośrednio tworzących krajowy system
elektroenergetyczny, w tym przede wszystkim do zakładów energetycznych jak również do podmiotów gospodarczych
realizujących projekty inwestycyjne, w skład których wchodzi budowa elementów infrastruktury energetycznej (np. stacje
transformatorowe, przyłącza, itp.). Z tego też względu analiza otoczenia rynkowego obejmuje trzy podstawowe sektory:
–
–
–

krajowy system elektroenergetyczny, w tym w szczególności segment infrastruktury przesyłowej,
nowe źródła energii, w tym w szczególności podłączenia do sieci nowych podmiotów wytwórczych (elektrowni),
inwestycje realizowane w gospodarce, w skład których wchodzą projekty generujące popyt na różnego typu
instalacje elektroenergetyczne.

Infrastruktura przesyłowa
Na krajowy system elektroenergetyczny składa się:
–
–
–

segment wytwórczy (elektrownie),
sieć przesyłowa obejmująca linie i stacje elektroenergetyczne 750 kV, 400 kV i 220 kV; Sieć przesyłowa jest siecią
ogólnopolską i jest zarządzana przez jednego operatora PSE Operator S.A.,
sieć dystrybucyjna obejmująca 110 kV oraz linie średniego napięcia i linie niskiego napięcia. Sieci dystrybucyjne są
sieciami regionalnymi i są zarządzane przez regionalnych operatorów (np. ENEA, ENERGA, STOEN itp). Sieć 110
kV jest częścią sieci dystrybucyjnej, jednak ze względu na sposób pracy identyczny jak w sieci przesyłowej, jej
praca jest koordynowana przez PSE Operator S.A.

Z punktu widzenia działalności naszej Grupy Kapitałowej najbardziej istotnym segmentem systemu energetycznego jest
system przesyłowy, na który składa się sieć przesyłowa i sieć dystrybucyjna.
Z danych publikowanych przez ProLinea Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury wynika, że wiek około jednej trzeciej sieci
440 kV przekracza 30 lat, a w przypadku sieci 220 kV jest to ponad 80%. Według danych PSE-Operator S.A., spółki,
która kieruje pracą krajowego systemu energetycznego oraz zajmuje się infrastrukturą przesyłową, średni wiek linii 220
kV wynosi około 25 lat, linii 400 kV około 20 lat, natomiast średni wiek transformatorów to około 27 lat.
Podobnie zły jest stan lokalnych sieci średniego i niskiego napięcia. W szczególności dotyczy to sieci wiejskiej, która w
przeważającej mierze składa się z linii napowietrznych. PTPiREE szacuje, że około 30% krajowej sieci dystrybucyjnej
kwalifikuje się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Z tego też względu w okresie co najmniej najbliższych
kilkunastu lat należy spodziewać się systematycznych inwestycji w modernizację sieci. Według raportu opracowanego
przez PTPiREE z 2007 roku na modernizację sieci, których wiek przekroczył 30 lat i które wymagają wymiany, trzeba
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wydać około 55 mld zł. Opierając się na danych Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury planowany program inwestycyjny
operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej na lata 2010 – 2015 zakłada:
– wybudowanie ok. 2 200 km przesyłowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (400 kV),
– zmodernizowanie ok. 1500 km linii przesyłowych o napięciu 220 kV,
– wybudowanie ok.4000 km linii o napięciu 110 kV,
– zmodernizowanie ok. 250 000 km linii oraz 95 000 stacji w sieciach dystrybucyjnych,
– wybudowanie 11 stacji najwyższych napięć oraz 163 stacje w sieci dystrybucyjnej,
– wybudowanie połączenia Polska-Litwa (tzw. most energetyczny).
Nasza Grupa Kapitałowa szacuje, że ze względu na znaczne różnice w kosztach, większość modernizowanych linii oraz
znaczną część nowych linii stanowić będą linie napowietrzne. Poziom realizowanych inwestycji w modernizację sieci
będzie bezpośrednio wpływał na wielkość rynku zbytu dla produktów naszej Grupy Kapitałowej, w tym słupów
i transformatorów. W obecnie budowanych liniach stosuje się słupy betonowe (dla linii niskiego i średniego napięcia)
oraz słupy stalowe w liniach o napięciu od 110 kV wzwyż. W przypadku linii opartych na słupach betonowych najbardziej
nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie rodzaju stosowanych słupów są obecnie żerdzie strunobetonowe wirowane
o przekroju kołowym. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w liniach SN i nN oraz w stacjach słupowych.
Nowe źródła energii
Istotnym elementem otoczenia naszej Grupy Kapitałowej jest segment związany z powstawaniem nowych wytwórców
energii elektrycznej, a w szczególności związany z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE). Wytwarzanie energii
elektrycznej na bazie odnawialnych źródeł energii należy to tzw. energetyki rozproszonej, charakteryzującej się
geograficznym rozproszeniem relatywnie małych instalacji wytwórczych energii elektrycznej. Skutkuje to
zapotrzebowaniem na liczne instalacje elektroenergetyczne charakterystyczne dla tzw. pierwotnej dystrybucji energii.
Instalacje te obejmują między innymi systemy przesyłu energii z poszczególnych generatorów (np. wiatraków w
przypadku farmy wiatrowej) do transformatora oraz systemy transformatorów podwyższających napięcie do napięcia
przesyłowego w danej sieci (np. 110 kV, 220 kV, 400 kV) oraz systemy przyłączy do sieci przesyłowej.
Podpisanie przez Parlament Europejski „Europejskiego Pakietu Klimatycznego (3x20)” wymusza na wszystkich krajach
członkowskich Unii Europejskiej do roku 2020 konieczność zwiększenia udziału elektroenergii wytwarzanej z
odnawialnych źródeł do 20% w stosunku do około 10% wytwarzanej obecnie. Można spodziewać się, że w najbliższych
latach rozwój krajowej energetyki opierał się będzie przede wszystkim na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zgodnie
z przyjętym przez Radę Ministrów RP dokumentem „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” udział energii
pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) powinien osiągnąć 15-proc. w zużyciu energii pierwotnej w 2020 roku.
Natomiast biorąc pod uwagę tylko energię elektryczną udział OZE w produkcji energii elektrycznej według założeń
programu powinien w 2020 roku przekroczyć 19%. Prognozę produkcji energii elektrycznej według paliw
zaprezentowano w poniższej tabeli.
Prognoza produkcji energii elektrycznej netto według
paliw w TWh

2010

2015

2020

Węgiel kamienny

68,2

62,9

62,7

Węgiel brunatny

44,7

51,1

40,0

4,4

5,0

8,4

Gaz ziemny
Produkty naftowe

1,9

2,5

2,8

0,00

0,00

10,5

Energia odnawialna

8,0

17,0

30,1

Elektrownie wodno pompowe

1,0

1,0

1,0

Odpady

0,6

0,6

0,6

Razem

128,7

140,1

156,1

Udział energii z OZE (%)

6,2%

12,1%

19,3%

Paliwo jądrowe

Źródło: Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Nakłady inwestycje w gospodarce
Skala prowadzonych inwestycji w gospodarce wpływa na popyt na urządzenia elektroenergetyczne. Zależy to od
wielkości i rodzaju realizowanych projektów inwestycyjnych. W przypadku dużych inwestycji typowym rozwiązaniem jest
budowa przez inwestorów stacji transformatorowych wraz z przyłączem do sieci i rozdzielnicami. Małe inwestycje
natomiast generują popyt na rozdzielnie i drobny osprzęt elektroenergetyczny. Poziom nakładów inwestycyjnych zależy
przede wszystkim od ogólnej koniunktury gospodarczej, w tym w szczególności od tempa wzrostu gospodarczego,
mierzonego najczęściej dynamiką produktu krajowego brutto. Po okresie dekoniunktury światowej z lat 2008-2009, który
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spowodował silne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, w roku 2010 pojawiły się symptomy ożywienia
gospodarczego. Umożliwiło to uzyskanie w 2010 roku oraz w pierwszych dwóch kwartałach 2011 wzrostu PKB na
poziomie około 4%. Począwszy jednak od drugiej połowy 2011 roku rośnie ryzyko działalności gospodarczej związane z
kryzysem niewypłacalności niektórych krajów europejskich należących do strefy euro. Według szacunków BŚ i MFW
niestabilna sytuacja w krajach strefy euro wpłynie na ograniczenie tempa wzrostu w gospodarce światowej w tym
również w Polsce. Przyjęty w budżecie wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 4% wydaje się przez większość ośrodków
analitycznych zbyt optymistyczny. Pomimo jednak ryzyka obniżenia tempa wzrostu PKB w Polsce do poziomu około 33,5%, wzrost gospodarczy w Polsce będzie znacząco wyższy niż w krajach Europy Zachodniej.
Producenci urządzeń elektroenergetycznych
Na krajowym rynku urządzeń elektroenergetycznych funkcjonuje szereg podmiotów wytwarzających urządzenia i
podzespoły zbliżone do oferowanych przez Grupę Kapitałową ZPUE. Większość producentów nie posiada jednak tak
szerokiej oferty produktowej jak Grupa ZPUE, która oferuje m.in. stacje transformatorowe kontenerowe i słupowe,
żerdzie strunobetonowe wirowane, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, rozłączniki i odłączniki, obudowy i łącza
kablowo-pomiarowe, izolatory, formy wtryskowe i formy do prasy dla żerdzi i złącz kablowych.
Brak jest niezależnych analiz rynkowych dotyczących rynku producentów urządzeń elektroenergetycznych w Polsce.
Nasze szacunki w zakresie udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach rynku opierają się na badaniach
własnych, w tym przede wszystkim na analizie struktury wydatków inwestycyjnych realizowanych przez zakłady
energetyczne. Pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej ZPUE jest zróżnicowana w zależności od asortymentu. Według
oceny Zarządu, Grupa Kapitałowa ZPUE z udziałem w rynku powyżej 60% posiada pozycję lidera na rynku
kontenerowych stacji transformatorowych. Ponadto znaczącymi udziałami rynkowymi nasza Grupa Kapitałowa
dysponuje w segmencie rozdzielnic średniego napięcia (ok. 40%), rozłączników i odłączników (20%), słupowych stacji
transformatorowych (ok. 15%) oraz w segmencie żerdzi wirowanych (15%). W pozostałych segmentach szacujemy, że
nasze udziały rynkowe wahają się od kilku do kilkunastu procent.

D. Podstawowe dane finansowe
Wybrane dane z rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008*

Przychody ze sprzedaży

251 785

197 557

156 991

117 552

310 296

282 568

299 682

Koszty działalności operacyjnej

239 595

190 410

151 236

115 021

292 687

269 724

284 502

Zysk ze sprzedaży

12 190

7 147

5 755

2 531

17 609

12 844

15 180

EBIT

12 917

8 435

6 223

3 587

19 862

15 372

16 491

EBITDA

21 775

15 172

12 150

8 933

30 835

25 389

25 302

Przychody finansowe

4 250

1 687

1 436

1 246

4 140

2 706

1 697

Koszty finansowe

4 758

2 833

2 161

1 939

5 562

3 979

3 105

12 409

7 289

5 498

2 894

18 440

14 099

15 083

Podatek dochodowy

2 616

1 520

1 125

501

3 839

3 237

2 836

Zysk (strata) netto z działal. kontynuowanej

9 793

5 769

4 373

2 393

14 601

10 861

12 247

0

0

0

0

0

0

0

Zysk (strata) netto

9 793

5 769

4 373

2 393

14 601

10 861

12 247

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego

9 792

5 769

4 372

2 393

14 601

10 860

12 247

0

0

0

0

0

0

0

9 793

5 769

4 373

2 393

14 601

10 861

12 247

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

9,6

5,7

4,3

2,4

14,3

10,7

12,0

Zysk brutto

Zysk (strata) netto z działal. zaniechanej

Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem
Liczba akcji (szt.)
Zysk (strata) netto na jedną akcję**

, * dane wg PSR, ** zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy ZPUE (tys. zł)
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Wyszczególnienie
Aktywa trwałe, w tym:

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008*

159 660

131 979

147 115

130 063

135 081

129 691

72 980

17 261

14 696

17 176

14 692

15 084

13 533

1 726

0

0

0

0

0

0

0

118 160

104 263

117 770

103 334

108 174

104 240

65 547

24 239

13 020

12 169

12 037

11 823

11 918

5 707

149 477

131 389

143 562

122 129

141 220

118 766

107 791

- zapasy

42 152

32 852

36 056

29 760

28 288

25 376

24 559

- należności

96 137

95 559

98 535

89 581

110 447

90 915

81 086

- środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

8 463

378

6 475

279

247

214

605

- pozostałe

2 725

2 600

2 496

2 509

2 238

2 261

1 541

Aktywa razem

309 137

263 368

290 677

252 192

276 301

248 457

180 771

Kapitał własny (aktywa
netto), w tym:

154 845

135 611

149 477

144 299

144 978

140 872

87 122

Przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej

154 835

135 602

149 467

144 290

144 969

140 863

87 122

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

- pozostałe kapitały
rezerwowe, zapasowe i różnice
kursowe

122 261

106 698

122 313

118 762

107 233

107 032

65 885

- zyski zatrzymane / niepokryte
straty

13 792

14 145

13 792

14 145

14 145

13 981

0

9 792

5 769

4 372

2 393

14 601

10 860

12 247

10

9

10

9

9

9

0

154 292

127 757

141 199

107 893

131 323

107 585

93 649

9 660

9 588

9 465

9 527

9 846

9 000

858

- zobowiązania
długoterminowe

21 732

5 021

17 756

3 873

5 233

6 457

10 074

- zobowiązania
krótkoterminowe

116 136

106 777

107 026

87 900

109 585

84 916

79 102

6 764

6 371

6 953

6 593

6 659

7 212

3 615

309 137

263 368

290 677

252 192

276 301

248 457

180 771

- wartości niematerialne i
prawne
wartość firmy
- rzeczowe aktywa trwałe
- pozostałe
Aktywa obrotowe, w tym:

- kapitał zakładowy

- zysk (strata) netto
Kapitały mniejszościowe
Rezerw i zobowiązania, w
tym:
- rezerwy

- rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
* dane wg PSR

Wybrane dane ze sprawozdania przepływów środków pieniężnych Grupy ZPUE (tys. zł)
Wybrane dane z przepływów
środków pieniężnych

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008*

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

15 484

12 753

12 301

-3 104

15 898

18 754

14 117

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

-32 783

-16 866

-17 460

-3 339

-19 697

-10 310

-10 660

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

25 561

4 240

11 487

6 531

3 772

-8 576

-3 781
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Wybrane dane z przepływów
środków pieniężnych

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008*

8 262

127

6 328

88

-27

-132

-324

Środki pieniężne na początek okresu

161

188

161

188

188

320

889

Środki pieniężne na koniec okresu

8 423

315

6 489

276

161

188

565

Zmiana stanu środków
pieniężnych

* dane wg PSR

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów
pro forma Grupy ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2011

Przychody ze sprzedaży

273 289

Koszty działalności operacyjnej

255 786

Zysk ze sprzedaży

17 503

EBIT

19 484

EBITDA

29 394

Przychody finansowe

4 527

Koszty finansowe

5 011

Zysk brutto

19 000

Podatek dochodowy

3 767

Zysk (strata) netto z działal. kontynuowanej

15 233

Zysk (strata) netto z działal. zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

15 233

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

15 205

Inne całkowite dochody

0

Całkowite dochody ogółem

15 233

Liczba akcji (szt.)

1 018 124

Zysk (strata) netto na jedną akcję*

14,9

* skonsolidowany zysk (strata) netto pro forma na jedną akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Wybrane skonsolidowane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma Grupy ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2011

Aktywa trwałe, w tym:

191 656

- wartości niematerialne i prawne

17 553

wartość firmy

0

- rzeczowe aktywa trwałe

147 302

- pozostałe

26 801

Aktywa obrotowe, w tym:

162 958
46 386

- zapasy
- należności

103 965

- środki pieniężne i ich ekwiwalenty
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Wyszczególnienie

30.09.2011

- pozostałe

2 953

Aktywa razem

354 614

Kapitał własny (aktywa netto), w tym:

188 665

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

188 573

- kapitał zakładowy

12 362

- pozostałe kapitały rezerwowe, zapasowe i różnice kursowe

147 188

- zyski zatrzymane / niepokryte straty

13 818

- zysk (strata) netto

15 205

Kapitały mniejszościowe

92

Rezerw i zobowiązania, w tym:

165 949

- rezerwy

13 752

- zobowiązania długoterminowe

22 258

- zobowiązania krótkoterminowe

121 195

- rozliczenia międzyokresowe

8 744

Pasywa razem

354 614

E. Oferta
Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji naszej Spółki. Prospekt ten
został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o
wartości nominalnej 8,83 zł każda. Akcje serii A zostały wyemitowane na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia
22 października 1996 roku.
Uchwałą nr 7/10/2011 z dnia 10 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
decyzję o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

F. Akcjonariat
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu struktura naszego kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:

Akcje

Liczba akcji

Udział w ogólnej liczbie
akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie
głosów

Akcje serii A imienne

100 000

9,82%

500 000

35,26%

Akcje serii A na okaziciela

500 000

49,11%

500 000

35,26%

Akcje serii B

233 250

22,91%

233 250

16,45%

Akcje Serii C

106 750

10,48%

106 750

7,53%

Akcje serii D

18 127

1,78%

18 127

1,28%

Akcje Serii E

60 000

5,89%

60 000

4,23%

1 018 127

100,00%

1 418 127

100,00%

Razem
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Aktualny skład akcjonariatu przedstawiono w poniższej tabeli.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w ogólnej
liczbie akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Bogusław Wypychewicz*

67 584

6,64%

267 584

18,87%

Małgorzata Wypychewicz*

55 905

5,49%

223 905

15,79%

Koronea S.a.r.l*

507 990

49,89%

539 990

38,08%

Aviva Investors Poland S.A. (podmiot działający na
zlecenie Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A., który jest organem
funduszy inwestycyjnych posiadających
bezpośrednio akcje Spółki: Aviva Investors
Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

109 007

10,71%

109 007

7,69%

Pozostali

277 641

27,27%

277 641

19,57%

1 018 127

100,00%

1 418 127

100,00%

Razem

* łącznie Państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz posiadają bezpośrednio i pośrednio 631 479 akcji ZPUE S.A. co stanowi łącznie 62,02% ogólnej
liczby akcji oraz uprawnia do 1 031 479 głosów, co stanowi 72,74% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

Prospekt został przygotowany jedynie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stąd akcjonariat z tego tytułu nie ulegnie
zmianie.

G. Organy Spółki
Zarząd
W skład Zarządu naszej Spółki wchodzą:
–

Andrzej Grzybek – Prezes Zarządu

–

Mariusz Synowiec – Członek Zarządu

–

Stanisław Toborek – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej naszej Spółki wchodzą:
–

Bogusław Wypychewicz – Prezes Rady Nadzorczej

–

Małgorzata Wypychewicz – Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej

–

Henryka Grzybek – Członek Rady Nadzorczej

–

Teresa Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej

–

Czesław Wypychewicz – Członek Rady Nadzorczej

H. Czynniki ryzyka
Ryzyka makroekonomiczne i wynikające z otoczenia rynkowego
–

Ryzyko związane ze zmianą tendencji rynkowych i zwiększaniem mocy produkcyjnych przez konkurencję

–

Ryzyko wzrostu konkurencji

–

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych

–

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie

–

Ryzyko kursu walutowego
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Ryzyka wynikające z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
–

Ryzyko sezonowości sprzedaży

–

Ryzyko uzależnienia od dostawców

–

Ryzyko związane z kluczowymi odbiorcami

–

Ryzyko utraty zaufania odbiorców

–

Ryzyko związane z zapasami i koniecznością ich przeszacowania

–

Ryzyko nieopłacalności sprzedaży nowych produktów lub braku akceptacji nowego produktu przez rynek

–

Ryzyko związane z należnościami

–

Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń

–

Ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi

–

Ryzyko związane z ryzykiem utraty wyspecjalizowanej kadry pracowniczej

–

Ryzyko związane z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej

–

Ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań naszych pracowników lub osób trzecich

–

Ryzyko awarii przemysłowej lub wadliwego wykonania procesu produkcyjnego

–

Ryzyko wizerunkowe

–

Ryzyko producenckie odpowiedzialności za produkt

–

Ryzyko związane z podrabianiem produktów

–

Ryzyko naruszenia przepisów prawa pracy oraz związane z roszczeniami pracowniczymi

–

Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi

–

Ryzyko związane z realizowaną nową inwestycją

–

Ryzyko procesu konsolidacji z nowymi spółkami z branży elektroenergetycznej

–

Ryzyko braku zasilania w energię elektryczną

–

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

–

Ryzyko związane z interpretacją zapisów Statutu

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i z wtórnym obrotem akcjami
–

Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego

–

Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej

–

Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

–

Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

–

Ryzyko naruszenia innych obowiązków informacyjnych

–

Ograniczona płynność i wahania cen Akcji

–

Zagraniczni akcjonariusze Spółki ponoszą dodatkowe ryzyko inwestycyjne w akcje związane z wahaniami kursów
walut

–

Obrót Akcjami może zostać zawieszony lub akcje mogą zostać wykluczone z obrotu

Szczegółowy opis wszystkich czynników ryzyka został zamieszczony w Części II - Czynniki ryzyka.
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA
Każdy inwestor powinien starannie przeanalizować informacje zawarte w niniejszej części Prospektu. Inwestowanie w
akcje łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego, a w szczególności z ryzykiem
związanym z zagadnieniami przedstawionymi poniżej.
Czynniki ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność naszej Spółki i Grupy Kapitałowej, ich kondycję oraz wyniki
finansowe. Kurs akcji może spaść z powodu wystąpienia poniżej opisanych ryzyk oraz w wyniku wystąpienia innych
czynników. W efekcie inwestorzy mogą utracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.
Wedle aktualnej wiedzy Zarządu naszej Spółki poniższe ryzyka mogą istotnie wpłynąć na przyszłą sytuację naszej Spółki
i Grupy Kapitałowej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, nasza Spółka nie kierowała się
prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

1. Ryzyka makroekonomiczne i dotyczące otoczenia, w jakim prowadzi działalność
Spółka i jej Grupa Kapitałowa
1.1. Ryzyko związane ze zmianą tendencji rynkowych i zwiększaniem mocy produkcyjnych przez
konkurencję
Zmiana zapotrzebowania na wyroby wytwarzane przez naszą Grupę Kapitałową może skorygować poziom
sprzedaży, a tym samym wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. Istnieje również ryzyko że zagraniczni konkurenci
będą zwiększać moce produkcyjne szybciej niż będzie wzrastał popyt na tego typu produkty, co może się przełożyć
na ograniczone możliwości realizacji zakładanej sprzedaży i oczekiwanych marż. Nasza Grupa Kapitałowa
minimalizuje to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie poziomu sprzedaży, badanie zapotrzebowania rynkowego i
elastyczne zmiany asortymentowe.

1.2. Ryzyko wzrostu konkurencji
Rynek produktów naszej Grupy Kapitałowej cechuje wysoki poziom technologiczny. Dzięki temu poziom
konkurencyjności w naszym segmencie rynku jest niewielki, a bariery wejścia wysokie. Posiadając pozycję lidera na
krajowym rynku jesteśmy jednak narażeni na ryzyko pojawienia się podmiotów konkurencyjnych. Szczególnie może
to dotyczyć konkurencji zagranicznej, posiadającej przygotowanie technologiczne do produkcji na podobnym
technologicznie poziomie. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wzrostu zagranicznej konkurencji byłoby umocnienie
polskiej waluty, prowadzące do większej konkurencji cenowej produktów zagranicznych. Nasza Grupa Kapitałowa
niweluje to ryzyko poprzez prowadzoną politykę cenową, utrzymywanie przewagi technologicznej nad konkurencją
krajową oraz większą elastycznością operacyjną niż koncerny zagraniczne.

1.3. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
Częste zmiany przepisów prawnych np. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, uregulowań dotyczących
prawa handlowego, przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ewentualny brak ich jednoznacznej
interpretacji stanowi ryzyko dla działalności operacyjnej naszej Grupy Kapitałowej, jak również dla odbiorców
naszych produktów. Szczególnie istotne jest to z uwagi na funkcjonowanie w segmencie energetycznym, w którym
regulacje prawne w istotny sposób wpływają na działalność operacyjną kontrahentów naszej Grupy Kapitałowej.
W konsekwencji zmiany regulacji prawnych stanowią ryzyko dla poziomu wyników finansowych osiąganych przez
naszą Grupę Kapitałową.

1.4. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie
Wyniki i sytuacja finansowa naszej Grupy Kapitałowej jest w pewnym zakresie uzależniona od sytuacji
ekonomicznej w Polsce i na świecie. Wpływ ma na to wiele czynników makroekonomicznych tj: dynamika przyrostu
PKB, inflacja, poziom bezrobocia, dochody osobiste ludności i gospodarstw domowych, polityka fiskalna i
monetarna, poziom inwestycji, wysokość popytu konsumpcyjnego.
Głównym czynnikiem oddziałującym na naszą Grupę Kapitałową są tendencje w sektorze energetycznym, w tym
przede wszystkim poziom nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania branży energetycznej,
tendencje w całej gospodarce wpływają na strategię wobec sektora energetycznego, a tym samym na wyniki
finansowe naszej Grupy Kapitałowej.
Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia się w przyszłości tempa rozwoju gospodarczego lub zastosowania
instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa polskiego negatywnie wpływających na pozycję rynkową
naszych kontrahentów, nastąpić może spadek poziomu popytu, a tym samym pogorszenie się wyników
finansowych. Ryzyko to jest minimalizowane przez stałe poszerzanie nowych segmentów rynku obsługiwanych
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przez naszą Grupę w ujęciu geograficznym oraz w zakresie poszerzania asortymentu. Kolejnym sposobem
ograniczania tego ryzyka, są już przez nas realizowane kontrakty związane z sektorem wytwarzania i przesyłu
energii odnawialnej (farmy wiatrowe, biogazownie, fotowoltaiczne elektrownie słoneczne, elektrownie wodne,
elektrownie i elektrociepłownie opalane biomasą). Kolejnym czynnikiem niwelującym to ryzyko jest zmiana
nastawienia do polityki energetycznej po ostatniej katastrofie w elektrowni jądrowej w Japonii oraz w związku z
narodowymi projektami uruchamiania alternatywnych źródeł energii elektrycznej, a także uwarunkowania prawne,
wymuszające zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajach UE do 20% (pakiet klimatyczny z 2008 roku
uchwalony przez Parlament Europejski). Czynniki te wpływają na zniwelowanie ewentualnych niekorzystnych
tendencji gospodarczych poprzez znalezienie nowych „nisz” dla produkcji naszej Grupy Kapitałowej.

1.5. Ryzyko kursu walutowego
Wydarzenia na światowych rynkach finansowych skutkują nagłymi zmianami kursów walut, szczególnie w okresach
wzmożonych obaw co do przyszłości sytuacji gospodarczej na świecie. W działalności naszej Grupy Kapitałowej
może wystąpić ryzyko kursu walutowego. Może ono skutkować powstawaniem różnić kursowych, a także
bezpośrednio wpływać na poziom sprzedaży (w przypadku eksportu) i poziom kosztów (w przypadku zakupu
materiałów z importu). Obecnie poziom importu i eksportu w naszej Grupie Kapitałowej kształtuje się na zbliżonym
poziomie, co w istotnym stopniu ogranicza ryzyko walutowe. W przypadku powstawania w przyszłości dysproporcji
w zakupach w odniesieniu do sprzedaży w walutach obcych nie wykluczamy korzystania z instrumentów
zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.
Czynnikiem sprzyjającym obniżeniu tego ryzyka jest projekt przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro. Nie można
jednak wykluczyć iż proces ten będzie opóźniony w odniesieniu do obecnie istniejących harmonogramów albo
zaniechany, co może dodatkowo wpłynąć na zwiększenie wahań kursów walutowych.

2. Ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę i Grupę Kapitałową
2.1. Ryzyko sezonowości sprzedaży
Prowadzimy działalność w branży elektroenergetycznej, którą cechuje silna sezonowość prowadzonych inwestycji.
Największe natężenie prac inwestycyjnych u naszych docelowych odbiorców występuje od drugiego kwartału roku,
dlatego w początkowych miesiącach roku kalendarzowego istnieje ryzyko sezonowych spadków zapotrzebowania
na nasze produkty. W związku z powyższym przychody ze sprzedaży pierwszego kwartału kształtują się na
stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do wartości osiąganych w kolejnych kwartałach roku kalendarzowego.
W celu ograniczenia tego ryzyka modyfikujemy ofertę produktową tak, aby znalazło się w niej więcej produktów
sprzedawanych w pierwszym półroczu roku kalendarzowego. Wprowadzamy również produkty niewrażliwe na
sezonowość.

2.2. Ryzyko uzależnienia od dostawców
Nasza Grupa Kapitałowa współpracuje z wieloma podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku, które dostarczają
materiały i surowce. Wprowadzona polityka zaopatrzeniowa zakłada dywersyfikację dostawców, przy jednoczesnej
minimalizacji kosztów zakupów. W oparciu o podobne zasady podejmujemy decyzje dotyczące wyboru dostawców
usług. Nawiązujemy i utrzymujemy współpracę z dostawcami, którzy po spełnieniu ściśle określonych wymogów
umieszczani są na liście dostawców kwalifikowanych. Zasadą jest, że na każdy produkt/materiał/usługę posiadamy
nie mniej niż dwóch dostawców. Z głównymi dostawcami zawieramy natomiast umowy o współpracę. Wdrożone
procedury zakupowe zmniejszają prawdopodobieństwo uzależnienia od dostawcy i tworzą podstawę do
długoterminowej współpracy opartej na poszanowaniu interesów obu partnerów.
Jednakże w przypadku zmiany polityki handlowej przez dostawców, ich problemów finansowych lub pogorszenia
konkurencyjności ich oferty, istnieje ryzyko przejściowego negatywnego wpływu tego faktu na wyniki finansowe
osiągane przez naszą Grupę Kapitałową.

2.3. Ryzyko związane z kluczowymi odbiorcami
Odbiorcami naszych produktów są bezpośrednio podmioty z branży elektroenergetycznej lub pośrednio poprzez
hurtownie. Ewentualne pogorszenie sytuacji finansowej naszych odbiorców może w pierwszej kolejności skutkować
spadkiem poziomu inwestycji, co miałoby negatywny wpływ na popyt na wyroby naszej Grupy Kapitałowej.
Staramy się minimalizować to ryzyko poprzez dywersyfikację sprzedaży u wielu klientów oraz docelowo poprzez
pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Ryzyko to również jest obecnie niższe z uwagi na plany modernizacji w branży
elektroenergetycznej, przede wszystkim w „nowych” krajach Unii Europejskiej.
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2.4 Ryzyko utraty zaufania odbiorców
Ze względu na specyficzne cechy produktów i usług oferowanych przez naszą Grupę Kapitałową oraz ze względu
na długi termin realizacji konkretnych projektów, może wystąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca
z niewłaściwej pracy urządzeń oraz systemów przez nas produkowanych lub wystąpienia zakłóceń w ich
funkcjonowaniu. Efektem utraty zaufania naszych odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży
i pogorszenie wyników finansowych naszej Grupy Kapitałowej.

2.5. Ryzyko związane z zapasami i koniecznością ich przeszacowania
Nasza Grupa Kapitałowa funkcjonuje w branży kapitałochłonnej, w której cykl produkcyjny jest stosunkowo długi,
a wytwarzane wyroby charakteryzuje wysoka cena jednostkowa. Sprawia to iż wartość zapasów w naszej Grupie
utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Niedopasowanie stanów magazynowych do zapotrzebowania
rynku wiązałoby się z ryzykiem utraty potencjalnych przychodów (w przypadku za małych stanów lub braku danego
asortymentu) lub zamrożenia kapitału obrotowego (w przypadku zbyt małej rotacji materiałów i zbyt dużych stanów
magazynowych). W przypadku wysokich wahań cenowych utrzymywanie zbyt wysokich stanów magazynowych
wiąże się z ryzykiem konieczności przeszacowania wartości zapasów i dostosowania ich do ewentualnych niższych
niż magazynowe cen sprzedaży odbiorcom.

2.6. Ryzyko nieopłacalności sprzedaży nowych produktów lub braku akceptacji nowego produktu
przez rynek
Założenia rozwoju naszej Grupy Kapitałowej przewidują wdrożenie nowych produktów i linii produkcyjnych. Zgodnie
z naszymi kosztorysami i rozpoznaniem rynkowym powinno to przyczynić się do zwiększenia potencjału zysków. Nie
możemy jednak wykluczyć, że w związku z nowymi rozwiązaniami i produktami, dotychczas przez nas nie
wytwarzanymi, pojawią się nieprzewidziane trudności, które doprowadzą do zrewidowania szacunków
i zmniejszenia oczekiwanych korzyści finansowych. Istnieje również ryzyko, że nowy produkt nie zostanie przez
rynek zaakceptowany i nakłady na inwestycje nie przyniosą oczekiwanych zysków, obniżając nasze przyszłe wyniki.
Staramy się ograniczyć to ryzyko poprzez szczegółowe rozpoznanie rynku przed etapem wdrożenia nowych
produktów/linii produkcyjnych, a ponadto poprzez finansowanie części nakładów ponoszonych na nowe produkty
i wprowadzanie innowacyjnych technologii ze środków unijnych i różnego rodzaju dotacji.

2.7. Ryzyko związane z należnościami
Udział należności z tytułu dostaw i usług w strukturze aktywów na koniec III kwartału 2011 roku kształtował się na
stosunkowo wysokim poziomie i wynosił 28,3%. Pomimo prowadzenia w racjonalny sposób polityki zarządzania
należnościami istnieje ryzyko strat spowodowanych brakiem możliwości odzyskania części należności, szczególnie
w sytuacji pogorszenia koniunktury rynkowej oraz płynności finansowej naszych kontrahentów. Wysoki udział
należności w aktywach sprawia iż ryzyko to może generować istotne, jednorazowe pogorszenie wyniku finansowego
naszej Grupy.
Minimalizujemy ryzyko związane z należnościami poprzez indywidualne, ustalane dla każdego klienta, limity
kredytowe wraz z określonymi terminami płatności. Monitorujemy na bieżąco spłaty należności oraz zdolności
płatnicze naszych kontrahentów. Dzięki aktywnej współpracy służb finansowych i prawnych, a także realizowaną
przez handlowców sprzedażą bezpośrednią, szybko nawiązywane są kontakty ułatwiające terminowe regulowanie
płatności. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez odbiorców podejmowane są stosowne
przedsięwzięcia, według określonych procedur windykacyjnych. Ważnym elementem polityki zarządzania
należnościami jest współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Coface Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, które zapewnia kompleksowe i zintegrowane rozwiązania z zakresu ochrony transakcji handlowych.

2.8. Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń
Prowadzona przez naszą Grupę Kapitałową działalność jest narażona na ryzyko związane z karami za
niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń. Większość realizowanych przez nas zleceń to przedsięwzięcia
niepowtarzalne, mające swój budżet i harmonogram wykonania. Terminowa realizacja zadania jest efektem
oddziaływania wielu czynników zależnych, ale również niezależnych od naszej Grupy. Istnienie tego ryzyka może
skutkować negatywnymi konsekwencjami tj. kary umowne, utrata zaufania partnera, pogorszenie wyników
finansowych.
Minimalizujemy istnienie tego ryzyka poprzez zawieranie umów zgodnie z przyjętymi procedurami, wprowadzanie
zabezpieczeń i ubezpieczeń oraz konsekwentną budowę kompetencji naszej kadry pracowniczej w zakresie
zarządzania projektami.
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2.9. Ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi
Działalność naszej Grupy Kapitałowej jest narażona na ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi. Na
produkty dostarczane naszym odbiorcom wystawiana jest gwarancja. W okresie gwarancyjnym ponosimy koszty
wynikające z zobowiązań określonych w ramach gwarancji. Z uwagi na jednostkowy charakter produkcji oraz
oczekiwania odbiorców co do jak najdłuższych terminów gwarancji, wysokość kosztów gwarancyjnych jest trudna do
oszacowania, jednakże istnieje ryzyko iż może negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe naszej Grupy
w przyszłości.
W celu minimalizacji usterek gwarancyjnych wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001
i według normy Środowiskowej ISO 14001. Dodatkowo przestrzegamy procedur badania każdego wyrobu na
poszczególnych etapach produkcji, łącznie z badaniami końcowymi. Wykonujemy również badania konstruktorskie
oraz „badania typu” (czyli badanie niszczące wykonywane jeden raz) w niezależnych instytutach.

2.10. Ryzyko związane z ryzykiem utraty wyspecjalizowanej kadry pracowniczej
Nowoczesna technologia i zaawansowane procesu produkcyjne w naszej Grupie Kapitałowej wymagają
zatrudniania specjalistów z wysokimi kwalifikacjami niezbędnymi w branży elektroenergetycznej. Istnieje ryzyko
okresowych lub trwałych problemów z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry pracowników lub ich utraty, szczególnie
w kontekście możliwości emigracji zarobkowej.
Aby zapobiec tej sytuacji tworzymy aktywny program ścieżek karier dla młodych talentów, tworzone są systemy
lojalnościowe, które również zapobiegają utracie najbardziej wartościowych pracowników. O skuteczności
powyższych programów świadczy fakt, że nie odczuliśmy większego ubytku pracowników ani w momencie wejścia
Polski do UE, ani po ostatnim otwarciu niemieckiego rynku pracy.
Tworzymy ponadto motywujący system rozwoju pracowników, który stanowi integralną część rozwoju organizacji.
Dzięki awansom wewnętrznym posiadamy stabilny fundament w postaci lojalnej, zaangażowanej i oddanej kadry
pracowniczej.

2.11. Ryzyko związane z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej
Działalność naszej Grupy wymaga pozyskania i utrzymania wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Główna kadra
zarządzająca to pracownicy którzy wraz z rozwojem naszej Grupy przechodzili niemalże wszystkie szczeble awansu
w strukturze organizacji. Biorąc pod uwagę dalszą naszą strategię rozwoju stoimy przed potrzebą pozyskania kadry
z szerszym doświadczeniem i wiedzą z zakresu rozwoju dużych korporacji. Istnieje ryzyko związane z pozyskaniem
kadry odpowiednio wykwalifikowanej i zapewnienia ciągłości procesu zarzadzania naszą Grupą Kapitałową.

2.12. Ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań naszych pracowników lub osób trzecich
Nasze produkty są wykonywane z wykorzystaniem własnych technologii. Rynek ten cechuje się jednocześnie
intensywną konkurencją. Przy takich uwarunkowaniach nie możemy definitywnie wykluczyć, że pomimo z jednej
strony polityki kadrowej dążącej do naturalnego utożsamiania się pracowników z naszą Grupą, a z drugiej strony
szeregu kontroli i zabezpieczeń dla zachowania w tajemnicy naszej myśli technicznej i działań w sferze zarządczej i
handlowej, nie dojdzie do naruszenia interesów naszej Grupy Kapitałowej przez pojedyncze osoby zatrudnione lub
osoby trzecie pozostające z nami w relacjach. Takie sytuacje mogłyby wyrządzić wymierne szkody finansowe naszej
Grupie.
Ograniczaniu tego ryzyka sprzyja bardzo stabilny zespół pracowników, mała rotacja, zwłaszcza osób mających
dostęp do tajemnic najbardziej wartościowej wiedzy.

2.13. Ryzyko awarii przemysłowej lub wadliwego wykonania procesu produkcyjnego
Nasze produkty są wytwarzane w oparciu o zautomatyzowane procesy produkcyjne. Awarie maszyn i urządzeń
technicznych prowadzące do okresowych przestojów w procesie produkcyjnym lub wadliwe wykonanie wyrobu
gotowego w procesie produkcyjnym mogą nas pozbawić znacznej części przychodów ze sprzedaży wobec braku
możliwości zaspokojenia popytu, a także w skrajnych sytuacjach grozić roszczeniami cywilnoprawnymi
o odszkodowania w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia. Takie zdarzenia odbiłyby się ujemnie na
naszych wynikach finansowych.
Ryzyko strat z przestojów produkcyjnych ograniczamy poprzez utrzymywanie poziomu zapasów półproduktów
i wyrobów typowych, adekwatnego do spodziewanej wielkości zamówień, przeprowadzając analizę historyczną oraz
monitoring przez służby handlowe tendencji rynkowych.
Posiadamy nowoczesny, sterowany numerycznie, park maszynowy najlepszych światowych producentów,
a dodatkowo, w celu minimalizacji przestojów, maszyny do procesu są usytuowane minimum po dwie dla każdej
operacji przez co mogą się wzajemnie zastępować.
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2.14. Ryzyko wizerunkowe
W naszej branży renoma firmy odgrywa dużą rolę przy wyborze produktu przez końcowego użytkownika.
Sprzedajemy produkty pod marką, która jest wysoce rozpoznawalna i kojarzona z jakością w Polsce. Utrata takiego
postrzegania naszych produktów wywarłyby niekorzystny wpływ na zainteresowanie naszymi produktami. Nasz
wizerunek mógłby ucierpieć także, gdyby wykorzystywane w naszych produktach komponenty od kooperantów albo
nowe, własne rozwiązania okazały się mniej niezawodne, niż wynika to z naszych wewnętrznych założeń lub testów
dla tych komponentów.
Ryzyko to jest stale ograniczane przez restrykcyjny proces kontroli jakości, a także przez proces integracji pionowej,
polegający na zwiększaniu produkowanych komponentów w ramach naszej Grupy.

2.15. Ryzyko producenckie odpowiedzialności za produkt
Ponosimy jako producent odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne działanie naszych produktów, które
następnie wprowadzane są do powszechnego użytku. Urządzenia elektroenergetyczne szczególnie podlegają
rygorystycznej kontroli jakości określonej w Normach PN-EN, oraz są produkowane przy zapewnieniu Systemu
Zarządzania Jakością w myśl normy ISO 9001, ISO 14000, ponieważ nie mogą stwarzać zagrożeń dla osób
postronnych, a przede wszystkim zapewnić z najwyższą niezawodnością zasilanie odbiorców energii elektrycznej.
Wszystkie wprowadzane do obrotu urządzenia produkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie można
wykluczyć w przyszłości ryzyka związanego z odpowiedzialnością za ewentualne szkody wyrządzone przez wadliwe
produkty, w przypadku gdy w toku postępowań odszkodowawczych zostaną one uznane za produkty niebezpieczne
w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Uwzględnienie tego rodzaju roszczeń może powodować
konieczność wypłaty stosownych odszkodowań, a także wycofania danego produktu z rynku, co w konsekwencji
może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki finansowe.
Niemniej jednak, w naszej ocenie, zarówno proces produkcyjny oferowanych produktów, jak i sposób wprowadzenia
nowego produktu do sprzedaży przyczynia się do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia takich zdarzeń.
W celu ograniczenia ryzyka związanego z zapłatą odszkodowań zawarliśmy umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za produkt.

2.16. Ryzyko związane z podrabianiem produktów
Nasze rozwiązania produktowe cieszą się na tyle dużym uznaniem i zainteresowaniem, że istnieje ryzyko
kopiowania naszych wyrobów. Takie zjawiska mogą występować zwłaszcza poza Unią Europejską, gdzie nie mamy
silnej ochrony prawnej. W takich sytuacjach wykorzystujemy wszelkie dostępne mechanizmy prawne w celu
powstrzymania nieuczciwych praktyk. W przeszłości odnotowaliśmy próby kopiowania naszych wyrobów, jednakże
nie były to przypadki istotne z punktu widzenia skali działalności naszej Grupy. Nie możemy jednak wykluczyć
występowania takich przypadków w przyszłości, z czym mogą wiązać się mniejsze wpływy ze sprzedaży.
Aby ograniczyć ryzyko powielania, zastrzegamy wzory użytkowe, znaki towarowe i zgłaszamy do ochrony
patentowej nowo wdrażane wyroby.

2.17. Ryzyko naruszenia przepisów prawa pracy oraz związane z roszczeniami pracowniczymi
Nasza Grupa Kapitałowa zatrudnia ponad 1.300 osób. Mimo że obecnie wszelkie prawa pracowników wynikające ze
stosunku pracy są w pełni respektowane, nie możemy wykluczyć, że w przyszłości określone zdarzenia lub sytuacje
będą interpretowane przez naszych pracowników jako naruszanie przepisów prawa pracy, a w konsekwencji
zostaną skierowane przeciwko naszej Spółce roszczenia indywidualnych pracowników - związane ze stosunkiem
pracy. Nie możemy również wykluczyć sytuacji, że w niektórych przypadkach roszczenia pracownicze będą
uwzględniane przez sądy. W przypadku gdyby doszło do uznania roszczeń, mogłoby to negatywnie wpłynąć na
nasze wyniki finansowe w skali nieznaczącej dla wyników naszej Grupy.

2.18. Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
Nasza Spółka jest stroną transakcji z podmiotami powiązanymi. W naszej opinii wszystkie takie transakcje zostały
zawarte na warunkach rynkowych. Nie możemy jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy
podatkowe rynkowego charakteru takich transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem naszych zobowiązań
podatkowych oraz negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe naszej Grupy Kapitałowej.
Aby ograniczyć do minimum to ryzyko, opracowaliśmy dokumentację cen transferowych, opisującą poszczególny
rodzaj transakcji, a także sposób kalkulowania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest
na bieżąco monitorowana i dostosowywana w poszczególnych latach do zmieniających się warunków rynkowych.
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2.19. Ryzyko związane z realizowaną nową inwestycją
Jesteśmy w trakcie realizacji projektu, opisanego w pkt 5.2.2. Dokumentu Rejestrowego, objętego dofinansowaniem
ze środków Unii Europejskiej o wartości 28 113,1 tys. zł. Inwestycja polega na badaniu i wdrożeniu do produkcji
trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia i pół rozdzielnicy z tym łącznikiem. Istnieje ryzyko
nieterminowej realizacji tej inwestycji lub zakwestionowania przez organy kontrolne wydatków jako zgodnych z
zatwierdzonym wnioskiem, co skutkowałoby niewypłaceniem 50% poniesionych przez nas nakładów. Wydłużyłoby
to okres zwrotu z inwestycji, a także mogłoby zagrozić ciągłości jej finansowania.
Ograniczamy to ryzyko poprzez bardzo rygorystyczny proces kontroli wykonania inwestycji, a także poprzez
zamykanie i rozliczanie środków przyznawanych w ramach wniosku na poszczególnych etapach realizacji
inwestycji. Ponadto w celach bezpieczeństwa całość inwestycji jest finansowana ze środków własnych i
przyznanego kredytu inwestycyjnego. Po rozliczeniu danego etapu i otrzymaniu zwrotu 50% poniesionych
nakładów, część z nich przeznaczana jest na spłatę kredytu inwestycyjnego.

2.20. Ryzyko procesu konsolidacji z nowymi spółkami z branży elektroenergetycznej
Jednym z elementów naszej strategii jest konsolidacja z trzema spółkami z branży elektroenergetycznej:
Elektromontaż - 1 Katowice, ZPUE Poles, ZPUE Tools. Istnieje ryzyko iż proces konsolidacji nie przyniesie
spodziewanych przez nas korzyści, albo koszty jego przeprowadzenia będą wyższe od zakładanych. Mogłoby to
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe naszej Grupy Kapitałowej.
Aby zminimalizować to ryzyko zamierzamy uważnie kontrolować proces konsolidacji i na bieżąco analizować skutki
włączania nowych spółek do naszej Grupy. W naszej ocenie spodziewane efekty synergii uzasadniają podjęcie
ryzyka procesu konsolidacji.

2.21. Ryzyko braku zasilania w energię elektryczną
Ryzyko braku zasilania w energię elektryczną jest związane z systemem elektroenergetycznym jaki istnieje
w miejscowości Włoszczowa. Posiadamy dwa zasilania po stronie 15 kV z automatycznym systemem załączania
rezerwy, jednak podczas poważnych awarii w systemie elektroenergetycznym po stronie wysokiego napięcia
110 kV, przydział mocy jest ograniczony i uniemożliwia pracę ze 100% wydajnością.
Planowana konsolidacja zmniejszy to ryzyko, pozwalając przenosić w razie awarii części produkcji do spółek
wnoszonych do Grupy Kapitałowej. Będzie to możliwe dzięki podobnemu parkowi maszynowemu, a także zbliżonym
kwalifikacjom pracowników biorących udział w procesie produkcji.

2.22. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Łącznie Państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz posiadają bezpośrednio i pośrednio 631.479 akcji
ZPUE S.A., co stanowi łącznie 62,02% kapitału zakładowego oraz uprawnia do 1.031.479 głosów, co stanowi
72,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Oznacza to iż Państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz mają znaczący wpływ na działalność naszej Grupy
Kapitałowej. Należy zatem brać pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na podejmowanie uchwał przez WZA, a
tym samym na działalność naszej Grupy.

2.23. Ryzyko związane z interpretacją zapisów Statutu
§ 9 ust. 1 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 9
(dziewięciu) członków wybieranych na okres pięciu lat przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki wskazuje, że
istnieje interpretacja takiego zapisu wskazująca, że jego brzmienie jest niezgodne z art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, który stanowi, że „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co
najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie”.
Zarząd wskazuje, że w okresie ostatnich 5 lat w ZPUE S.A. nie miała miejsce sytuacja, gdy Rada podejmowała
jakiekolwiek decyzje w składzie trzy- lub czteroosobowym. Zapobieganiu takiej sytuacji służą np. zapisy Statutu
dotyczące kooptacji nowego członka przez Radę Nadzorczą (§ 9 ust. 4 Statutu).
Do chwili obecnej żaden z akcjonariuszy Spółki ani Sąd rejestrowy nie zgłaszali wątpliwości lub zastrzeżeń co do
brzmienia § 9 ust. 1 Statutu Spółki, celem jednak uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych Zarząd
zgłosi w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia propozycję stosownej zmiany Statutu wskazującej na
konieczność funkcjonowania w spółkach publicznych rady nadzorczej w składzie co najmniej pięcioosobowym.
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3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i z wtórnym obrotem akcjami
3.1. Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego
Wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących decyzji:
decyzji KDPW o przyjęciu Akcji do depozytu i nadaniu im kodu,
decyzji Zarządu Giełdy w sprawie wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego.

–
–

Opóźnienie lub odmowa wydania ww. decyzji może spowodować przesunięcie założonych terminów wprowadzenia Akcji
do obrotu giełdowego lub też przerwanie procesu wprowadzania Akcji do obrotu giełdowego.
Będziemy dokładać wszelkich starań aby wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpiło w możliwie krótkim
terminie. W tym celu będziemy dokonywać wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji niezwłocznie po
zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią.

3.2. Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie
Publicznej
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 spółkę lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie spółki albo uzasadnionego
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja 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 spółki, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym, KNF może wielokrotnie zastosować środek opisany w (2) i (3) powyżej.
KNF może zastosować przedstawione powyżej środki także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji,
składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:
(1)

oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,

(2)

istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego spółki,

(3)

działalność spółki była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może
mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych spółki lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić
do ustania bytu prawnego lub upadłości spółki, 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.

Ponadto Komisja może odpowiednio zastosować przedstawione wyżej środki w razie odmowy zatwierdzenia aneksu do
prospektu emisyjnego. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego w przypadku, gdy nie
odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa.
Spółka nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF
podstawę do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej, czy ubiegania się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych oferowanych i o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiega
się Spółka na podstawie Prospektu.

3.3. Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu
na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie Komisji,
wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto w przypadku gdy obrót
określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu
na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany
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zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, spółka
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty
finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego
lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Żądania, o których mowa powyżej, powinny wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Spółka
prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem Polskiej Agencji
Prasowej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych papierów wartościowych lub
instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi.
KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy spółka nie wykonuje lub wykonuje
nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu
bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom:
(a)

wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym, albo

(b)

nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę
pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo

(c)

zastosować obie sankcje łącznie.

W takiej sytuacji zbycie posiadanych Akcji naszej Spółki może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, jak i z uzyskaniem ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu
Akcji naszej Spółki przed wykluczeniem ich z obrotu giełdowego.

3.4. Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu
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 naszej Spółki będzie mogła je zbyć
w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

3.5. Ryzyko naruszenia innych obowiązków informacyjnych
Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy spółka nie wykonuje albo wykonuje nienależycie
obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, ust. 6 i w art. 65 ust. 1, polegające na wymogu:
(1)

zawiadamiania Komisji przez spółkę o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży akcji,

(2)

zawiadamiania Komisji przez spółkę o dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym akcji;

(3)

przekazywania informacji poufnych a także informacji bieżących i okresowych,

Komisja może nałożyć na nią karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN.

3.6. Ograniczona płynność i wahania cen Akcji
Część spółek notowanych na GPW charakteryzuje się niską liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie. Płynność
obrotu Akcjami naszej Spółki może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą mogli sprzedać
swoich akcji i w konsekwencji skutkować utratą części lub całości dochodów z inwestycji w Akcje naszej Spółki. Ponadto
Akcje naszej Spółki mogą mieć ograniczoną płynność, a ich cena może podlegać znacznym wahaniom. Przyczyną takiej
sytuacji mogą być m.in. wahania kursowe, okresowe zmiany wyników finansowych i operacyjnych naszej Spółki,
wolumen i płynność obrotu, raporty analityków na temat naszej Spółki i oraz dotyczące sektora energetycznego,
informacje bieżące podawane przez naszą Spółkę lub innych emitentów do publicznej wiadomości, inne informacje
rozpowszechnione wśród inwestorów oraz ich zachowania mające cechy spekulacji, a także sytuacja na giełdach
światowych.
W związku z powyższym, inwestorzy planujący obrót dużymi pakietami Akcji naszej Spółki powinni wziąć pod uwagę
ryzyko chwilowego spadku płynności Akcji naszej Spółki oraz znacznego wahania cen.

3.7. Zagraniczni Akcjonariusze Spółki ponoszą dodatkowe ryzyko inwestycyjne w Akcje związane
z wahaniami kursów walut
Walutą notowań Akcji naszej Spółki jest polski złoty. Wszelkie płatności związane z Akcjami naszej Spółki, w tym kwoty
wypłacane z tytułu dywidendy oraz cena sprzedaży Akcji naszej Spółki na rynku regulowanym będą dokonywane
w polskich złotych. Deprecjacja PLN wobec walut obcych może w negatywny sposób wpłynąć na równowartość
w walutach obcych kwoty wypłacanej w związku z Akcjami naszej Spółki, w tym kwoty wypłacanej z tytułu dywidendy
z Akcji naszej Spółki oraz ceny sprzedaży Akcji naszej Spółki na rynku regulowanym.
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3.8. Obrót Akcjami może zostać zawieszony lub Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu
Uprawnienia KNF
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi papierami
wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na
żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Jeżeli Spółka nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub narusza zakazy, nałożone lub przewidziane
w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej lub Rozporządzenia 809/2004, KNF może:
(1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub
bezterminowo;
(2) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę
pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł, lub
(3) zastosować obie powyższe sankcje łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka prowadząca
rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe,
w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub
bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Uprawnienia GPW
Zgodnie z Regulaminem GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech
miesięcy na wniosek spółki lub w sytuacji, gdy takiego zawieszenia wymaga ochrona interesów uczestników obrotu lub
też w przypadku naruszenia przez spółkę przepisów obowiązujących na GPW, w szczególności postanowień
Regulaminu GPW. Ponadto zarząd GPW może wycofać papiery wartościowe z obrotu w przypadku, gdy: (i) zbywalność
papierów wartościowych uległa ograniczeniu, (ii) KNF zażądała ich wycofania, (iii) papiery wartościowe przestały
występować w formie zapisu księgowego, lub gdy (iv) papiery wartościowe zostały wycofane z obrotu na innym
regulowanym rynku przez właściwy organ nadzoru.
Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW:
(1) jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym
rynku;
(2) jeżeli spółka uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW;
(3) na wniosek spółki;
(4) na skutek ogłoszenia upadłości spółki albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku spółki na zaspokojenie kosztów postępowania;
(5) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
(6) na skutek podjęcia decyzji o połączeniu spółki z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;
(7) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
finansowym;
(8) na skutek podjęcia przez spółkę działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; lub
(9) na skutek otwarcia likwidacji spółki.
Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
(1) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona;
(2) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
(3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub
(4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Spółka nie może zagwarantować, że żadne z powyższych okoliczności nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do
Akcji.
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1. Osoby odpowiedzialne
1.1. Emitent
Nazwa (firma):

ZPUE Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

ZPUE S.A.

Siedziba:

Włoszczowa

Adres:

ul. Jędrzejowska 79 C, 29–100 Włoszczowa

Numery telekomunikacyjne:

tel. + 48 41 38 81 000
faks + 48 41 38 81 001

Adres poczty elektronicznej:

office@zpue.pl

Adres strony internetowej:

www.zpue.pl

W imieniu ZPUE S.A. działają następujące osoby:
– Andrzej Grzybek – Prezes Zarządu
– Mariusz Synowiec – Członek Zarządu
– Stanisław Toborek – Członek Zarządu

ZPUE S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie.

Oświadczenie osób działających w imieniu emitenta jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje
zamieszczone w Prospekcie

Działając w imieniu ZPUE S.A. będącej podmiotem odpowiedzialnym za informacje zamieszczone w niniejszym
Prospekcie, oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Andrzej Grzybek

…….…………………….…….
Prezes Zarządu

ZPUE S.A.

Mariusz Synowiec

Stanisław Toborek

…….…………………….…….

…….…………………….…….

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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1.2. Doradca Prawny
Nazwa (firma):

Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka
komandytowa

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Smolki 5 lok. 203, 30-513 Kraków

Numery telekomunikacyjne:

tel.+48 12 4314325, +48 12 4280630
faks +48 12 4314327

Adres poczty elektronicznej:

kancelaria@oles.com.pl

Adres strony internetowej:

www.oles.com.pl

W imieniu Doradcy Prawnego, działa:
– dr Mateusz Rodzynkiewicz – komplementariusz, radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k. brała udział w sporządzeniu następujących części
Prospektu Emisyjnego: Część III pkt 1.2, 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17.2, 17.3, 18, 19, 20.7, 20.8, 21, 22, 25;
Część IV pkt 4, 7.

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje
zamieszczone w Prospekcie
Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym w częściach, za których sporządzenie jest odpowiedzialna
Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,
oraz że w wyżej wymienionych częściach Prospektu Emisyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na ich znaczenie.

dr Mateusz Rodzynkiewicz

…….…………………….……
komplementariusz
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1.3. Oferujący
Nazwa (firma):

Mercurius
Dom
odpowiedzialnością

Maklerski

Nazwa skrócona:

Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Śmiała 26, 01–523 Warszawa

Numery telekomunikacyjne:

tel.(+48 22) 327 16 70

Spółka

z

ograniczoną

faks(+48 22) 327 16 71
Adres poczty elektronicznej:

mercuriusdm@mercuriusdm.pl

Adres strony internetowej:

www.mercuriusdm.pl

W imieniu Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., jako podmiotu sporządzającego Prospekt Emisyjny, działają następujące
osoby:
– Michał Kowalczewski – Prezes Zarządu
– Bogusław Galewski – Wiceprezes Zarządu

Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu Emisyjnego: Część I,
Część II, Część III pkt 1, 2, 3, 4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 9, 10, 12.1., 13, 17.1, 20.1-20.6, 20.9, 23, 24, Część IV pkt 1, 2, 3,
5, 6, 8, 9,10, Załącznik nr 1, 2, 3, 4.

Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje
zamieszczone w Prospekcie
Oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w Prospekcie Emisyjnym w częściach, za których sporządzenie jest odpowiedzialny Mercurius Dom Maklerski
Sp. z o.o są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w wyżej wymienionych częściach Prospektu
Emisyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

ZPUE S.A.

Michał Kowalczewski

Bogusław Galewski

…….…………………….……

…….…………………….……

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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2. Biegli rewidenci
2.1. Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, sprawozdania finansowe naszej Spółki: za okres od
1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 oraz za okres od
1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, zbadane zostało przez Romana Seredyńskiego – biegłego rewidenta, nr
ewidencyjny 10395 oraz przez Marcina Krupę – biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 11142, reprezentujących ECA
Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer ewidencyjny 3115.
Sprawozdanie finansowe naszej Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, podlegało
przeglądowi, który został przeprowadzony przez Romana Seredyńskiego – biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 10395
oraz przez Marcina Krupę – biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 11142, reprezentujących ECA Seredyński i Partnerzy Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer ewidencyjny 3115.
Sprawozdanie finansowe naszej Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku nie podlegało
badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Ponadto w odniesieniu do zamieszczonej w Prospekcie informacji finansowej pro forma za okres od 1 stycznia 2011 roku
do 30 września 2011 roku został wydany raport z usługi poświadczającej wydany przez Marcina Krupę – biegłego
rewidenta, nr ewidencyjny 11142, reprezentujących ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer
ewidencyjny 3115.

2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie nastąpiła zmiana biegłego rewidenta badającego
sprawozdania finansowe naszej Spółki.

3. Wybrane informacje finansowe
Przedstawione w niniejszym Prospekcie historyczne informacje finansowe obejmują dane za 3 ostatnie lata obrotowe tj.
za rok 2010, 2009 i 2008 oraz dane śródroczne za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 oraz od 1 stycznia
2011 do 30 września 2011 zostały zaprezentowane na podstawie opublikowanych:
–

–

–

skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego naszej Spółki na dzień 30 września 2011 roku
obejmującego i za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które nie było badane i nie zostało poddane przeglądowi przez
biegłego rewidenta,
skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego naszej Spółki na dzień i rok zakończony 30 czerwca
2011 roku obejmującego i za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 sporządzonego zgodnie z
Międzynarodowi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostało poddane przeglądowi przez biegłego
rewidenta,
rocznego sprawozdania finansowego naszej Spółki na dzień i rok zakończony 31 grudnia 2008 roku obejmującego i
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta.

W związku z planowaną transakcją przejęcia przez ZPUE S.A. spółek: Elektromontaż - 1 Katowice Sp. z o.o., Tools Sp.
z o.o., Poles Sp. z o.o. zaprezentowano w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma na dzień 30
września 2011 roku oraz za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku.

3.1. Wybrane informacje finansowe
Tabela 1. Wybrane dane z rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008*

Przychody ze sprzedaży

251 785

197 557

156 991

117 552

310 296

282 568

299 682

Koszty działalności operacyjnej

239 595

190 410

151 236

115 021

292 687

269 724

284 502

Zysk ze sprzedaży

12 190

7 147

5 755

2 531

17 609

12 844

15 180

EBIT

12 917

8 435

6 223

3 587

19 862

15 372

16 491

EBITDA

21 775

15 172

12 150

8 933

30 835

25 389

25 302
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Przychody finansowe

4 250

1 687

1 436

1 246

4 140

2 706

1 697

Koszty finansowe

4 758

2 833

2 161

1 939

5 562

3 979

3 105

12 409

7 289

5 498

2 894

18 440

14 099

15 083

Podatek dochodowy

2 616

1 520

1 125

501

3 839

3 237

2 836

Zysk (strata) netto z działal. kontynuowanej

9 793

5 769

4 373

2 393

14 601

10 861

12 247

0

0

0

0

0

0

0

Zysk (strata) netto

9 793

5 769

4 373

2 393

14 601

10 861

12 247

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego

9 792

5 769

4 372

2 393

14 601

10 860

12 247

0

0

0

0

0

0

0

9 793

5 769

4 373

2 393

14 601

10 861

12 247

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

1 018 124

9,6

5,7

4,3

2,4

14,3

10,7

12,0

Zysk brutto

Zysk (strata) netto z działal. zaniechanej

Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem
Liczba akcji (szt.)
Zysk (strata) netto na jedną akcję**

* dane wg PSR, ** zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Tabela 2. Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe, w tym:

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008**

159 660

131 979

147 115

130 063

135 081

129 691

72 980

17 261

14 696

17 176

14 692

15 084

13 533

1 726

0

0

0

0

0

0

0

118 160

104 263

117 770

103 334

108 174

104 240

65 547

24 239

13 020

12 169

12 037

11 823

11 918

5 707

149 477

131 389

143 562

122 129

141 220

118 766

107 791

- zapasy

42 152

32 852

36 056

29 760

28 288

25 376

24 559

- należności

96 137

95 559

98 535

89 581

110 447

90 915

81 086

- środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

8 463

378

6 475

279

247

214

605

- pozostałe

2 725

2 600

2 496

2 509

2 238

2 261

1 541

Aktywa razem

309 137

263 368

290 677

252 192

276 301

248 457

180 771

Kapitał własny (aktywa
netto), w tym:

154 845

135 611

149 477

144 299

144 978

140 872

87 122

Przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej

154 835

135 602

149 467

144 290

144 969

140 863

87 122

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

- pozostałe kapitały
rezerwowe, zapasowe i różnice
kursowe

122 261

106 698

122 313

118 762

107 233

107 032

65 885

- zyski zatrzymane / niepokryte
straty

13 792

14 145

13 792

14 145

14 145

13 981

0

9 792

5 769

4 372

2 393

14 601

10 860

12 247

10

9

10

9

9

9

0

154 292

127 757

141 199

107 893

131 323

107 585

93 649

9 660

9 588

9 465

9 527

9 846

9 000

858

- wartości niematerialne i
prawne
wartość firmy
- rzeczowe aktywa trwałe
- pozostałe
Aktywa obrotowe, w tym:

- kapitał zakładowy

- zysk (strata) netto
Kapitały mniejszościowe
Rezerw i zobowiązania, w
tym:
- rezerwy
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Wyszczególnienie

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008**

- zobowiązania
długoterminowe

21 732

5 021

17 756

3 873

5 233

6 457

10 074

- zobowiązania
krótkoterminowe

116 136

106 777

107 026

87 900

109 585

84 916

79 102

6 764

6 371

6 953

6 593

6 659

7 212

3 615

309 137

263 368

290 677

252 192

276 301

248 457

180 771

- rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
* dane wg PSR

Tabela 3. Wybrane dane ze sprawozdania przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej ZPUE (tys. zł)
Wybrane dane z przepływów
środków pieniężnych

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008*

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

15 484

12 753

12 301

-3 104

15 898

18 754

14 117

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

-32 783

-16 866

-17 460

-3 339

-19 697

-10 310

-10 660

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

25 561

4 240

11 487

6 531

3 772

-8 576

-3 781

8 262

127

6 328

88

-27

-132

-324

Środki pieniężne na początek okresu

161

188

161

188

188

320

889

Środki pieniężne na koniec okresu

8 423

315

6 489

276

161

188

565

Zmiana stanu środków
pieniężnych

* dane wg PSR

Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów pro
forma Grupy ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2011

Przychody ze sprzedaży

273 289

Koszty działalności operacyjnej

255 786

Zysk ze sprzedaży

17 503

EBIT

19 484

EBITDA

29 394

Przychody finansowe

4 527

Koszty finansowe

5 011

Zysk brutto

19 000

Podatek dochodowy

3 767

Zysk (strata) netto z działal. kontynuowanej

15 233

Zysk (strata) netto z działal. zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

15 233

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

15 205

Inne całkowite dochody

0

Całkowite dochody ogółem

15 233

Liczba akcji (szt.)

1 018 124

Zysk (strata) netto na jedną akcję*

14,9

* skonsolidowany zysk (strata) netto pro forma na jedną akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
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Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma Grupy ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2011

Aktywa trwałe, w tym:

191 656

- wartości niematerialne i prawne

17 553

wartość firmy

0

- rzeczowe aktywa trwałe

147 302

- pozostałe

26 801

Aktywa obrotowe, w tym:

162 958
46 386

- zapasy
- należności

103 965

- środki pieniężne i ich ekwiwalenty

9 654

- pozostałe

2 953

Aktywa razem

354 614

Kapitał własny (aktywa netto), w tym:

188 665

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

188 573

- kapitał zakładowy

12 362

- pozostałe kapitały rezerwowe, zapasowe i różnice kursowe

147 188

- zyski zatrzymane / niepokryte straty

13 818

- zysk (strata) netto

15 205

Kapitały mniejszościowe

92

Rezerw i zobowiązania, w tym:

165 949

- rezerwy

13 752

- zobowiązania długoterminowe

22 258

- zobowiązania krótkoterminowe

121 195

- rozliczenia międzyokresowe

8 744

Pasywa razem

354 614

4. Czynniki ryzyka dla nabywców oferowanych papierów wartościowych
Szczegółowy opis wszystkich czynników ryzyka został zamieszczony w Części II - Czynniki Ryzyka.
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5. Informacje o Spółce
5.1. Historia i rozwój Spółki
5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Spółki
Nazwa statutowa (firma)

ZPUE Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona

ZPUE S.A.

5.1.2. Miejsce rejestracji Spółki oraz jego numer rejestracyjny
Spółka (działająca do 18 grudnia 2006 roku pod firmą Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka
Akcyjna we Włoszczowie) wpisana została do rejestru handlowego pod numerem RHB 2536 w dniu 7 stycznia 1997 roku
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, Sąd Gospodarczy Sekcja Rejestrowa. Dnia 27 listopada
2001 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Zakładu
Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000052770.
5.1.3. Data utworzenia Spółki oraz czas na jaki został utworzony
Spółka powstała w wyniku zawiązania spółki pod firmą Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka
Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie w dniu 22 października 1996 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza
Janusza Świdra prowadzącego Kancelarię Notarialną w Jędrzejowie, Rep. A nr 6499/96). W dniu 7 stycznia 1997 roku
Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy Sekcja Rejestrowa wpisał Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych
B.Wypychewicz S.A. do rejestru handlowego pod numerem RHB 2536. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 listopada 2001 roku Zakład Produkcji
Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz S.A. został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000052770.
Dnia 6 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o zmianie firmy na ZPUE Spółka Akcyjna. Rejestracja zmiany firmy przez Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 18 grudnia 2006 roku.
Czas trwania ZPUE S.A. jest nieograniczony.
5.1.4. Siedziba i forma prawna Spółki, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Spółka,
kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby
Siedziba:

Włoszczowa

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj:

Polska

Adres siedziby:

ul. Jędrzejowska 79 c; 29 – 100 Włoszczowa

Numer tel:

+48 41 38 81 123, +48 41 38 81 171

Numer fax:

+48 41 38 81 003

E-mail:

sekretariat@zpue.pl

Adres internetowy:

www.zpue.pl

Spółka została utworzona na podstawie przepisów Kodeksu handlowego. ZPUE S.A. prowadzi obecnie działalność
zgodnie z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej w szczególności w oparciu o przepisy Kodeksu spółek
handlowych i Statutu.
5.1.5. Historyczne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej ZPUE S.A.
Aktualna struktura Grupy Kapitałowej ZPUE jest wynikiem wieloletniego rozwoju działalności biznesowej różnych osób
prawnych i osób fizycznych (w największym stopniu Pana Bogusława Wypychewicza). Poniżej zostały przedstawione
zdarzenia z historii różnych podmiotów, które bądź miały znaczenie dla budowy Grupy Kapitałowej ZPUE lub zaszły
bezpośrednio w Spółce. Celem poniższego opisu jest wskazanie w szczególności dynamicznego rozwoju spółek Grupy
Kapitałowej ZPUE, które stanowią o pozycji i perspektywach jej rozwoju. Opis podzielony został na dwie części:
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dotyczący historii korporacyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz uwzględniający istotne zdarzenia gospodarcze w
rozwoju działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

1988 rok

Rozpoczęcie przez Pana Bogusława Wypychewicza jednoosobowej działalności gospodarczej w
zakresie produkcji złącz kablowych i tablic elektrycznych.

1996 rok

Założenie przez Państwo Wypychewiczów spółki akcyjnej - Zakład Produkcji Urządzeń
Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna oraz przeniesienie do niej prowadzonej przez
Pana Bogusława Wypychewicza jednoosobowej działalności gospodarczej.

1998 rok

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii B - pozyskanie środków
finansowych na dalszy dynamiczny rozwój: Spółka stała się jedynym producentem na terenie
Europy Środkowej i Wschodniej niektórych kategorii urządzeń (rozłączniki i rozdzielnice w izolacji
SF6), gwarantując sobie tym samym stałe źródła przychodów dla finansowania dalszych
inwestycji.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii C.

1999 rok

Dopuszczenie akcji serii B i C do regulowanego obrotu pozagiełdowego, prowadzonego przez
Centralną Tabelę Ofert - pierwsze notowanie odbyło się w dniu 3 sierpnia 1999 roku.
Przeniesienie notowań akcji Spółki serii B i C na rynek regulowany Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. - pierwsze notowanie miało miejsce w dniu 23 sierpnia
2000 roku.

2000 rok

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez publiczną emisję akcji serii D - pierwsze
notowanie akcji serii D miało miejsce w dniu 27 listopada 2000 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E celem realizacji programu
opcji menadżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej Spółki (akcje serii E zostały wprowadzone
do obrotu giełdowego 16 sierpnia 2004 roku).

2003 rok

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia 83.385 akcji własnych, zwykłych na
okaziciela serii D.

2006 rok

Zmiana firmy Spółki na ZPUE S.A.

2010 rok

Spółka nabyła większościowy pakiet udziałów ZPUE Gliwice sp. z o.o., realizując koncepcję
budowy Grupy Kapitałowej.
Rozbudowa Grupy Kapitałowej ZPUE – nabywanie udziałów spółek z branży elektroenergetycznej,
które ma na celu stworzenie komplementarnej i kompleksowej struktury Grupy Kapitałowej
pozwalającej na wykorzystanie efektów synergii oraz pozycji rynkowej poszczególnych podmiotów.

2011 rok

Nabycie większościowych pakietów udziałów w zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej
spółkach: Zakład Kompletnych Transformatorowych Stacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Osiedlu Tołmaczewo i Przemysłowe Inwestycje Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiedlu Tołmaczewo oraz na terenie Republiki
Ukrainy: ZPUE Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Synelnykowe.

Źródło: Spółka

Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia gospodarcze w rozwoju działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

1988 rok

Rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji złącz kablowych i tablic elektrycznych.

Lata 19921996

Okres intensywnego rozwoju zapoczątkowany nabyciem nowej siedziby firmy ze zdewastowanymi
halami oraz współpracą z firmami zachodnimi (1992 rok), z wdrożeniem do produkcji
innowacyjnych rozdzielnic ŚN Rotoblok (1993 rok), oraz zakupem pierwszej maszyny sterowanej
komputerowo (1994 rok).
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2000 rok

2004 rok

Spółka uzyskuje certyfikat jakości ISO 9001.
Zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Wdrożenie produkcji rozłącznika do linii napowietrznych w izolacji powietrznej z komorami
próżniowymi.
Budowa hali z infrastrukturą suwnicowo - transportową do produkcji nietypowych rozwiązań
kontenerowych stacji transformatorowych, ponadgabarytowych dla rynku europejskiego.
Liczba pracowników Spółki przekroczyła 1000.

2006 rok

Uruchomienie laserowych technologii cięcia metali z infrastrukturą transportu i dozowania gazów
technicznych i laserowych - pojawia się pierwsze urządzenie wykorzystujące powyższą
technologię, otwierające nowy rozdział w historii firmy.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem EN ISO 14001.

2007 rok

W nowej hali powstaje od podstaw wydział produkcji standardowych stacji kontenerowych,
zwiększający znacznie możliwości produkcyjne firmy. W celu optymalizacji kosztów wytwarzania
powstaje linia do produkcji rozdzielnic w izolacji powietrznej dla wtórnej dystrybucji.
ZPUE S.A. zdobywa Puchar Ministra Gospodarki na międzynarodowych targach
ENERGETAB 2008 w Bielsku-Białej za nową generację rozdzielnic pierścieniowych SN w izolacji
SF6.

2008 rok

ZPUE S.A. uzyskała tytuły: „Perła Polskiej Gospodarki”, „Super Gazela” oraz „Filar Polskiej
Gospodarki” przyznawane najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom w Polsce.
Rozbudowa najnowszej części firmy - hali maszyn i stworzenie linii plastycznej obróbki metalu w
oparciu o maszyny CNC japońskiego koncernu Amada.
Spółka zostaje liderem sprzedaży kontenerowych stacji transformatorowych w Polsce.
ZPUE S.A. uzyskała tytuły: „Diament Forbesa” i „Nowator 2008 – innowacyjna inwestycja w
produkcji” w uznaniu innowacyjności wdrażanych produktów.
Uruchomienie produkcji rozdzielnicy w izolacji SF6 z zastosowaniem wyłączników w technologii
próżniowej.

2009 rok

Powstanie linii automatycznej do obróbki kształtowników zimnogiętych i gorącowalcowanych do
produkcji konstrukcji energetycznych.
Rozbudowa wydziału produkcji aparatów elektroenergetycznych średniego napięcia (odłączniki,
rozłączniki, wyłączniki oraz podzespoły do nich).
Intensywna rozbudowa obiektów zakładu: hali montażu rozdzielnic w stacjach kontenerowych, hali
montażu aparatury rozdzielczej, hali czystego montażu.
Zawarcie przez ZPUE S.A. umowy o dofinansowanie inwestycji Spółki (o łącznej wysokości
28 milionów złotych) z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1
w wysokości prawie 14 milionów złotych na realizację projektu „Badanie i wdrożenie do produkcji
trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN”.
Certyfikacja oraz rozpoczęcie produkcji nowatorskiej rozdzielnicy ŚN - Rotoblok VCB, która
zawiera wyłączniki próżniowe średniego napięcia produkowane w Spółce; uruchomienie jej
produkcji pozwoli dołączyć do elitarnej grupy producentów światowych wykorzystujących w swej
działalności najnowocześniejsze technologie z zachowaniem wymagań ekologii.

2010 rok

Spółka zostaje liderem sprzedaży małogabarytowych rozdzielnic w Polsce.
ZPUE S.A. nagrody za nową generację rozdzielnic ŚN – Rotoblok VCB: wyróżnienie na
międzynarodowych targach ENERGETAB 2010 w Bielsku-Białej oraz złoty medal na
Międzynarodowych Targach Technicznych ELTECH w Płowdiw (Bułgaria).
ZPUE S.A. zostaje członkiem elitarnego Klubu Gazel Biznesu, zrzeszającego najszybciej
rozwijające się przedsiębiorstwa w Polsce.
ZPUE Gliwice sp. z o.o. otwiera nowy wydział produkcyjny zajmujący się produkcją rozdzielnic nN
w obudowach metalowych.
Spółka ZPUE Gliwice sp. z o.o. uzyskała tytuł „Gazela Biznesu” przyznawany dynamicznie
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rozwijającym się firmom.

Zawarcie przez ZPUE S.A. umowy o dofinansowanie inwestycji Spółki (o łącznej wysokości
4,8 milionów złotych) z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4 w
wysokości prawie 2,6 milionów złotych na realizację projektu „Typoszereg kompaktowych
rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza”.
Uruchomienie jednej z największych w Polsce automatycznej linii do proekologicznego malowania
z zastosowaniem technologii farb proszkowych i procesu bezchromowej obróbki aluminium; linia
wykorzystuje innowacyjne techniki nanotechnologiczne zapewniające najwyższą ochronę
malowanych elementów, pozwala podnieść zdolność produkcyjne oraz eliminuje znaczący aspekt
środowiskowy (obecność chromu w procesie przygotowania produkcji).
Zakończenie procesu modernizacji linii do produkcji elementów budowlanych, co pozwala Grupie
Kapitałowej oferować niestandardowe elementy betonowe przy równoczesnej optymalizacji
kosztów produkcji.
Pierwsze wykorzystanie w Spółce robotów w procesie produkcyjnym – linia do obróbki plastycznej
blach.
2011 rok

Wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN.
Wdrożenie do produkcji rozdzielnic kompaktowych w izolacji SF6.
Zakup licencji na trójfunkcyjny łącznik izolacyjny ŚN co umożliwia wprowadzenie do produkcji
innowacyjnego na skalę światową aparatu trójfunkcyjnego ŚN i pól rozdzielczych łatwych w
eksploatacji, bezpiecznych dla środowiska oraz o zmniejszonych gabarytach.
ZPUE S.A. otrzymuje kolejne nagrody i wyróżnienia za nową generację rozdzielnic ŚN – Rotoblok
VCB w tym m.in.: złoty medal na targach EXPOPOWER 2011 w Poznaniu; złoty medal na
Międzynarodowych Targach Technicznych ELTECH w Płowdiw (Bułgaria); wyróżnienie na targach
ENEX w Kielcach; wyróżnienie na targach AMPER w Brnie (Czechy).
Spółka otrzymuje Złoty Medal PGE Energia Odnawialna na targach ENERGETAB 2011 za
wyłącznik ŚN typu TGI.
Spółka otrzymuje Laur Świętokrzyski nadany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w kategorii
„Przedsiębiorstwo w Regionie”.

Źródło: Spółka

5.2. Inwestycje
5.2.1. Opis głównych inwestycji za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi oraz do Dnia Prospektu
Wysokość nakładów inwestycyjnych
W poniższej tabeli prezentujemy wartość nakładów inwestycyjnych w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi.
Tabela 6. Wartość nakładów inwestycyjnych w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (tys. zł)
I-III kwartał
2011

I-III kwartał
2010

3 902

2 935

3 389

2 218

3 919

3 286

2 368

0

0

0

0

0

0

0

– oprogramowanie

2 165

192

9

169

478

868

242

– inne

1 737

2 743

3 380

2 049

3 441

2 418

2 126

19 657

4 847

12 145

2 049

10 317

8 671

14 683

183

63

182

63

64

0

81

3 453

9

116

173

3 015

3 269

2 767

15 475

640

11 144

996

3 054

3 695

2 819

– środki transportu

337

3 920

596

769

3 928

1 471

8 443

– inne środki trwałe

209

215

107

48

256

236

573

Inwestycje w tys. zł, w tym:
Wartości niematerialne i prawne
– koncesje

Rzeczowe aktywa trwałe
– grunty
– budynki i budowle
– urządzenia techniczne i maszyny
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Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje kapitałowe
Razem inwestycje zakończone
– środki trwałe w budowie
Razem nakłady inwestycyjne

196

248

0

0

0

0

0

8 334

15

0

0

12 119

0

0

32 089

8 045

15 534

4 267

26 355

11 957

17 051

1 590

950

2 876

22

13

93

5 216

33 679

8 995

18 410

4 289

26 368

12 050

22 267

Źródło: Spółka

Nasza Grupa Kapitałowa w celu umocnienia pozycji rynkowej prowadzi aktywną politykę inwestycyjną. Obejmuje ona
zarówno inwestycje kapitałowe, co wystąpiło w 2010 roku poprzez wydatek 12,1 mln zł na zakup ZPUE Gliwice, jaki i
inwestycje w majątek trwały, co szczególnie wystąpiło w pierwszym półroczu 2011 roku w postaci wydatków w wysokości
11,1 mln zł na urządzenia techniczne i maszyny.
Aktywnie inwestujemy również w wartości niematerialne i prawne, co w głównej mierze jest związane z wdrażaniem
własnych rozwiązań technologicznych do wykorzystania w naszym procesie produkcyjnym.
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych.
Tabela 7. Zestawienie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi (tys. zł)
Źródła finansowania inwestycji w
tys. zł, w tym:

I-III kwartał
2011

I-III kwartał
2010

- środki własne

16 436

5 051

4 881

3 456

19 582

7 914

11 440

- środki obce, w tym:

17 243

3 944

13 529

833

6 786

4 136

10 827

280

3 882

672

827

4 346

1 440

7 951

16 062

0

11 971

0

1 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

901

62

886

6

636

2 696

2 876

33 679

8 995

18 410

4 289

26 368

12 050

22 267

- leasing
- kredyt
- zobowiązania z tytułu inwestycji
- dotacje
Razem źródła finansowania

I półrocze
2011

I półrocze
2010

2010 rok

2009 rok

2008 rok

Źródło: Spółka

W latach 2008-2010 większość wydatków inwestycyjnych finansowaliśmy środkami własnymi. Wykorzystywaliśmy
również formę finansowania leasingiem, szczególnie w 2008 i 2010 roku. Część inwestycji była finansowania poprzez
dotacje.
W 2011 roku najważniejszych źródłem finansowania był kredyt, co jest związane ze sposobem finansowania
najistotniejszej w tym okresie inwestycji w linię do proekologicznego malowania. Taki sposób finansowania jest
spowodowany faktem objęcia tego projektu 50% dotacją ze środków unijnych, której wypłata następuje po rozliczeniu
zadania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowania projektu wydatki pokrywane są z kredytu inwestycyjnego. Po
rozliczeniu zadania i otrzymaniu zwrotu 50% poniesionych nakładów, następuje spłata kredytu inwestycyjnego.
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Zestawienie projektów inwestycyjnych
W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie wartości najważniejszych inwestycji przeprowadzonym w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi.
Tabela 8. Zestawienie projektów inwestycyjnych w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (tys. zł)
Projekt
Zakup prasy
rewolwerowej
Urządzenia do produkcji
elementów budowlanych
Rozbudowa hali montażu
rozdzielnic w stacjach
kontenerowych
Rozbudowa hali montażu
aparatury rozdzielczej i
hali czystego montażu
Rozbudowa budynku
administracyjnego
Linia automatyczna do
obróbki elementów
stalowych
Wdrożenie wyłącznika
próżniowego
tornistrowego SN 1250
A/24kV
Rozdzielnice
kompaktowe z izolacją
SF6
Zakup ZPUE Gliwice
Rozbudowa hali lakierni
proszkowej
Modernizacja linii do
produkcji elementów
budowlanych
Wdrożenie
trójfunkcyjnego łącznika
izolacyjnego SN i
małogabarytowych
rozdzielnic
Licencja na trójfunkcyjny
łącznik izolacyjny SN
Linia do
proekologicznego
malowania
Linia do wytwarzania
elementów metalowych
Zakup spółek Inwestycje
Przemysłowe oraz
Zakład Kompletnych
Transformatorowych
Stacji
Budowa kontenerowej
lakierni mokrej
Środki transportu
Licencje –
oprogramowanie

Rodzaj
urządzenia
techniczne,
maszyny
urządzenia
techniczne,
maszyny

Finansowanie

I-III kw.
2011

I-III kw.
2010

I półrocze
2011

I półrocze
2010

2010
rok

2009
rok

leasing

2008
rok
740

środki własne

781

2 002

budynki i
lokale

środki własne

215

2 014

budynki i
lokale

środki własne

299

1 578

budynki i
lokale
urządzenia
techniczne,
maszyny

środki własne

1260

1 530

89

89

środki własne

1 176

wartości
niematerialne i
prawne

środki własne /
dotacja

niematerialne i
prawne

środki własne /
dotacja

inwestycja
kapitałowa
budynki i
lokale
urządzenia
techniczne,
maszyny

środki własne

środki własne

1 749

niematerialne i
prawne

kredyt
inwestycyjny

1 062

niematerialne i
prawne
urządzenia
techniczne,
maszyny
urządzenia
techniczne,
maszyny

kredyt
inwestycyjny

2 136

2 130

kredyt
inwestycyjny

9 448

9 408

Kredyt
inwestycyjny

4 800

inwestycja
kapitałowa

środki własne

8 348

środki własne

552

leasing

280

3 746

środki własne

30

149

urządzenia
techniczne,
maszyny
środki
transportu
niematerialne i
prawne

89

655 /
dotacja
372
90

1488 /
dotacja
193

90

655 /
dotacja 372

655 /
dotacja
372

1044 /
dotacja
447

1 074 /
dotacja 143

1 857 /
dotacja
429

1 364 /
dotacja
801

12 119

kredyt
inwestycyjny

1355
/dotacja
225

12 119
1 244

50

2 626

55

791

1 186

532

1 630

470

581

1 062

317

927

719

3 746

991

6 768

11

320

854

238

280

66

Źródło: Spółka

Opis nakładów inwestycyjnych
Nakłady inwestycyjne naszej Grupy miały na celu:






powiększenie zdolności produkcyjnych;
wprowadzenie modernizacji poprawiającej wydajność produkcji;
poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów;
wprowadzenie nowych technologii poprawiających jakość wyrobów;
wzrost bezpieczeństwa osób pracujących na liniach produkcyjnych.

Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych, zakończonych projektów inwestycyjnych.
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Zakup urządzeń do produkcji elementów budowlanych
Inwestycja została zakończona w 2009 roku. Była finansowana ze środków własnych.
Inwestycja ta była związana z uruchomieniem produkcji elementów betonowych, niebędących wcześniej w ofercie
sprzedażowej naszej Grupy. Efektem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej obsługi klienta oraz wzrost wartości
sprzedaży dzięki oferowaniu odbiorcy w pełni wykonanego produktu.
Łączna wysokość nakładów poniesionych na ten projekt w latach 2008-2009 wyniosła 2 783 tys. zł.

Rozbudowa hali montażu rozdzielnic w stacjach kontenerowych
Inwestycja została zakończona w 2009 roku. Była finansowana ze środków własnych.
Inwestycja miała na celu przesunięcie produkcji standardowych mniejszych stacji transformatorowych do
zmodernizowanej, rozbudowanej hali, co pozwoliło na zwiększenie zdolności produkcyjnych, obniżenie kosztów
produkcji i skrócenie terminów realizacji mniejszych standardowych stacji transformatorowych zgodnie z oczekiwaniem
naszych klientów.
Łączna wysokość nakładów poniesionych na ten projekt w latach 2008-2009 wyniosła 2 229 tys.

Rozbudowa hali montażu aparatury rozdzielczej i hali czystego montażu
Inwestycja została zakończona w 2009 roku. Była finansowana ze środków własnych.
Rozbudowa ta była niezbędna z uwagi na potrzebę ciągłego rozwoju produkcji aparatury łączeniowej zarówno w
aspekcie ilościowym, jak i powiększającego się asortymentu. Hala dedykowana jest pod produkcję rozdzielnic w izolacji
SF6, a nasza Spółka jako jedyny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej producent tego typu rozdzielnic prowadzi
prace badawczo rozwojowe w dziedzinie kompaktowych rozdzielnic SN.
Łączna wysokość nakładów poniesionych na ten projekt w latach 2008-2009 wyniosła 1 877 tys. zł.

Rozbudowa budynku administracyjnego
Inwestycja została zakończona w I połowie 2010 roku. Była finansowana ze środków własnych.
Inwestycja była podyktowana potrzebą rozwoju komórek organizacyjnych naszej Grupy Kapitałowej tj.: dział technicznej
obsługi klienta, dział realizacji zamówień oraz ogólnym rozwojem Grupy pod kątem zwiększenia przyszłej wartości
sprzedaży.
Wysokość całkowitych nakładów poniesionych w latach 2008-2010 wyniosła 2 879 tys. zł.

Zakup linii do automatycznej obróbki elementów stalowych
Inwestycja zrealizowana w 2009 roku, finansowana ze środków własnych.
Projekt ten został wykonany na potrzeby Wydziału Produkcji Konstrukcji Energetycznych, pozwalając zastąpić
w procesie produkcji przestarzałe i energochłonne maszyny nową linią produkcyjną. Dzięki przeprowadzeniu tej
inwestycji zwiększono wydajność produkcji, co pozwoliło zmniejszyć koszty produkcji. Efektem inwestycji jest również
zwiększenie bezpieczeństwa obsługi pracy osobom obsługującym ten proces produkcyjny.
Wysokość całkowitych nakładów na ten projekt inwestycyjny wyniosła w 2009 roku 1 176 tys. zł.

Wdrożenie wyłącznika próżniowego tornistrowego SN 1250 A/24kV
Zakończenie projektu nastąpiło w 2010 roku. Był on finansowany ze środków własnych oraz częściowo z dotacji.
Wyłącznik próżniowy jest ekologiczną alternatywą dla wyłączników z SF6 oraz zastępuje rozwiązania starego typu.
Nasze własne opracowanie tornistrowego wyłącznika próżniowego umożliwiło zdobycie doświadczeń z dziedziny
wyłącznikowej aparatury rozdzielczej do nowszych projektów oraz zapewniło ciągłość i bezpieczeństwo produkcji
rozdzielnic SN z aparaturą wyłącznikową.
Nakłady naszej Grupy na realizacje projektu wyniosły 3 054 tys. zł.
Wysokość uzyskanych dotacji wyniosła 1 044 tys. zł.

Wdrożenie do produkcji rozdzielnic kompaktowych z izolacją SF6
Zakończenie projektu nastąpiło w 2011 roku. Był on finansowany ze środków własnych oraz częściowo z dotacji.
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Opracowanie i wdrożenie do produkcji rozdzielnic kompaktowych z izolacją SF6 z małogabarytowym wyłącznikiem
próżniowym średniego napięcia rozszerza gamę produkowanych rozdzielnic i daje możliwość oferowania wyrobów
naszej Spółki na nowych obszarach, gdzie oferowała swoje wyroby tylko konkurencja.
Nakłady naszej Grupy na realizacje projektu wyniosły 3 311 tys. zł.
Wysokość uzyskanych dotacji wyniosła 1 230 tys. zł.

Inwestycja kapitałowa - zakup ZPUE Gliwice Sp. z o.o.
Inwestycja kapitałowa przeprowadzona w 2010 roku, sfinansowana ze środków własnych.
Inwestycja ta pozwoliła rozbudować dotychczasową ofertę produktową naszej Grupy Kapitałowej. Zakres produkcji
ZPUE Gliwice jest uzupełnieniem asortymentu oferowanego przez ZPUE S.A. co przyczyniło się do zwiększenia obrotów
i rozszerzenia rynków zbytów dla całej Grupy Kapitałowej.
Wysokość nakładów poniesionych na zakup udziałów w ZPUE Gliwice w 2010 roku wyniósł 12 119 tys. zł.

Rozbudowa hali lakierni proszkowej
Inwestycja rozpoczęta w 2008 roku, zakończona w 2011 roku. Wydatki były finansowane kredytem inwestycyjnym.
Inwestycja ta jest objęta 50% dotacją z środków unijnych po rozliczeniu zadania.
Projekt rozbudowy hali lakierni proszkowej obejmował instalację nowoczesnej linii do ekologicznego malowania
proszkowego i przygotowania powierzchni przed malowaniem.
Poniesione nakłady na budowę hali to 3 991 tys. zł.

Modernizacja linii do produkcji elementów budowlanych
Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, zakończona w III kwartale 2011 roku, finansowana środkami własnymi.
Inwestycja polega na modernizacji linii produkcyjnej pod kątem produkcji nietypowych (niestandardowych) elementów
betonowych, których nie posiadaliśmy w swojej ofercie, a posiadały je firmy konkurencyjne. Dodatkowo oprócz
zwiększenia możliwości produkcyjnych linia zmodernizowana jest pod względem obniżenia kosztów produkcji.
Łączna wysokość poniesionych nakładów wyniosła 3 849 tys. zł.

Wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego SN
Inwestycja zrealizowana w latach 2010-2011, finansowana kredytem. Projekt objęty jest 50% dotacją z środków unijnych
po rozliczeniu zadania.
Projekt obejmował prace badawczo rozwojowe, których celem było wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika
izolacyjnego średniego napięcia i nowoczesnych małogabarytowych rozdzielnic.
Wysokość nakładów poniesionych w latach 2010-2011 wyniosła 1 989 tys. zł.

Zakup licencji na trójfunkcyjny łącznik izolacyjny SN
Licencja została zakupiona w 2011 roku. Zakup został sfinansowany kredytem inwestycyjnym. Projekt jest objęty
50% dotacją z środków unijnych po rozliczeniu zadania.
Licencja umożliwiła wprowadzenie do produkcji innowacyjnego na skalę światową aparatu trójfunkcyjnego SN i pól
rozdzielczych łatwych w eksploatacji, bezpiecznych dla środowiska oraz o zmniejszonych gabarytach.
Poniesione nakłady na zakup licencji wyniosły 2 130 tys. zł.

Zakup linii do proekologicznego lakierowania proszkowego
Inwestycja przeprowadzona i oddana w 2011 roku. Została sfinansowana kredytem bankowym. Jest objęta 50% dotacją
z środków unijnych po rozliczeniu zadania.
Wprowadzenie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii do ekologicznego malowania z zastosowaniem technologii farb
proszkowych i procesu bezchromowej obróbki aluminium jako operacji poprzedzającej malowanie proszkowe pozwoliło
podnieść zdolność produkcyjne oraz wyeliminowało znaczący aspekt środowiskowy (eliminacja dotychczasowej
obecności chromu w procesie przygotowania powierzchni)
Poniesione nakłady na nabycie linii wyniosły 9 448 tys. zł.
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Inwestycja kapitałowa
Transformatorowych

–

zakup

spółek

Inwestycje

Przemysłowe

oraz

Zakład

Kompletnych

Stacji

Inwestycja kapitałowa przeprowadzona w 2011 roku, sfinansowana ze środków własnych.
Inwestycja pozwoli naszej Grupie Kapitałowej zwiększyć sprzedaż produktów na rynkach wschodnich. Dzięki
zlokalizowaniu produkcji wielkogabarytowych obudów betonowych blisko odbiorcy finalnego, inwestycja pozwoli również
znacznie ograniczyć koszty logistyki wyrobów naszej Grupy.
Poniesione nakłady na nabycie udziałów w spółkach wyniosły 8 348 tys. zł.
Pozostałe nakłady inwestycyjne to inwestycje związane z:





zakupem lub modernizacją parku maszynowego na wydziałach produkcyjnych;
modernizacją istniejących obiektów;
wymianą lub zakupem środków transportu;
aktualizacją lub zakupem nowych licencji oprogramowania.

Zadania te głównie realizowane są za pomocą środków własnych, w przypadku środków transportu często
wykorzystywano finansowanie za pomocą umów leasingowych.

5.2.2. Główne inwestycje prowadzone obecnie
Poniżej przedstawiamy opis inwestycji prowadzonych obecnie.

Wdrażanie typoszeregu rozdzielnic ŚN w izolacji suchego powietrza
Zadanie zaangażowane w 5%. Inwestycja będzie realizowana w latach 2011-2014. Projekt objęty jest dotacją z środków
unijnych po rozliczeniu zadania.
Projekt obejmuje prace badawczo rozwojowe, których celem jest wdrożenie do produkcji typoszeregu małogabarytowych
rozdzielnic średniego napięcia w izolacji suchego powietrza.
Wysokość planowanych nakładów do poniesienia w latach 2011-2014 wynosi 4 466 tys. zł (w tym dofinansowanie 2 609
tys. zł).

Rozbudowa pomieszczeń biurowych przy hali maszyn
Inwestycja zaangażowana w 91%, realizowana na terenie kraju. Finansowana ze środków własnych.
Inwestycja obejmuje rozbudowę pomieszczeń biurowych dla inżynierów, technologów i komórki badawczo rozwojowej
zajmującej się wdrożeniami nowych produktów oraz programowaniem maszyn cyfrowych.
Inwestycja rozpoczęta w 2011 roku. Przewidywany termin zakończenia w 2011 roku.
Przewidywany poziom wydatków na realizację inwestycji wynosi 980 tys. zł.

Przystosowanie budynku do produkcji elementów izolacyjnych
Inwestycja zaangażowana w 0,1%, finansowana ze środków własnych.
Budynek będzie przeznaczony do zainstalowania innowacyjnej linii do ciśnieniowego odlewania elementów
dielektrycznych wykorzystywanych jako izolatory w aparatach, rozdzielniach, liniach i systemach elektroenergetycznych
na terenie kraju i zagranicą. Inwestycja ta umożliwi uniezależnienie się od poddostawców tych materiałów, oraz zwiększy
asortyment produkowanych obecnie wyrobów dla energetyki i przemysłu. Ponadto inwestycja pozwoli na wyeliminowanie
ryzyka kursowego związanego z zakupem izolatorów – obecnie większość zakupów spółka realizuje za granicą.
Inwestycja rozpoczęta w 2011 roku. Przewidywany termin zakończenia w 2012 roku.
Przewidywany poziom wydatków wynosi 700 tys. zł.

Przekwalifikowanie terenów leśnych na tereny przemysłowe
Inwestycja zaangażowana w 17%. Finansowana ze środków własnych.
Przekwalifikowanie zalesionych gruntów na tereny przemysłowe umożliwi dalszy ewentualny rozwój, daje
bezpieczeństwo przy zwiększonej ilości zamówień w przyszłości, umożliwi optymalizacje ciągów transportowoprodukcyjnych obniżając koszty produkcji.
Inwestycja rozpoczęta w 2011 roku. Przewidywany termin zakończenia w 2012 roku.
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Przewidywany poziom wydatków wynosi 600 tys. zł.

Linia do wytwarzania elementów i podzespołów metalowych trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN
Inwestycja zaangażowana w 99%. Finansowana z kredytu inwestycyjnego, objęta wnioskiem o dopłatę unijną w
wysokości 50% poniesionych nakładów.
Inwestycja rozpoczęta w 2011 roku. Przewidywany termin zakończenia w IV kwartale 2011 roku.
Przewidywany poziom wydatków wynosi 4 800 tys. zł.

Linia do montażu trójfunkcyjnych łączników izolacyjnych ŚN i rozdzielnic
Inwestycja zaangażowana w 1%. Finansowana z kredytu inwestycyjnego, objęta wnioskiem o dopłatę unijną
w wysokości 50% poniesionych nakładów.
Inwestycja rozpoczęta w 2011 roku. Przewidywany termin zakończenia w 2011 roku.
Przewidywany poziom wydatków wynosi 980 tys. zł.

Linia do produkcji elementów izolacyjnych trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN.
Inwestycja zaangażowana w 1%. Finansowana z kredytu inwestycyjnego, objęta wnioskiem o dopłatę unijną
w wysokości 50% poniesionych nakładów.
Inwestycja rozpoczęta w 2011 roku. Przewidywany termin zakończenia w 2012 roku.
Przewidywany poziom wydatków wynosi 4 860 tys. zł.

Pozostałe inwestycje kontynuowane obejmują:
system recyklingu betonu, modernizacje budynków, dróg, placów, ogrodzeń, zbiorników wód opadowych, instalacji:
elektrycznej, sprężonego powietrza, wodnej oraz infrastruktury: produkcyjnej, informatycznej, telefonicznej i alarmowej.
5.2.3. Informacje dotyczące naszych głównych inwestycji w przyszłości, co do których Spółka podjęła wiążące
zobowiązania
W dniu 14 listopada 2011 roku została zawarta Umowa Inwestycyjna pomiędzy ZPUE S.A. i Koronea, o której
poinformowano w raporcie bieżącym RB 42/2011. Intencją podpisania umowy jest zamiar poszerzenia rozmiaru
i zakresu działalności naszej Grupy Kapitałowej, w tym stworzenia możliwości samodzielnej realizacji bardziej złożonych
projektów w branży elektroenergetycznej. Na mocy umowy inwestycyjnej ZPUE nabędzie większościowe pakiety akcji
trzech spółek: ZPUE Tools, ZPUE Poles i Elektromontaż – 1 Katowice za łączną kwotę 57.281 tys. zł. Inwestycja
zostanie sfinansowana poprzez emisję warrantów, która w całości zostanie objęta przez Koronea w zamian za wkład w
postaci udziałów w spółkach ZPUE Tools, ZPUE Poles i Elektromontaż – 1 Katowice.
Zarząd naszej Spółki nie podjął innych poza wyżej opisaną wiążących zobowiązań na rzecz planowanych w przyszłości
inwestycji.

6. Zarys ogólny działalności
6.1. Działalność podstawowa
6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary oraz rodzaj prowadzonej działalności
operacyjnej. Główne kategorie sprzedawanych produktów lub świadczonych usług
Nasza Grupa Kapitałowa jest producentem urządzeń elektroenergetycznych do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.
Prowadzimy także działalność handlową w zakresie materiałów do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz
usługową w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych „pod klucz” na bazie własnych wyrobów.
W 2010 roku sprzedaż produktów stanowiła 68% sprzedaży Spółki, po trzech kwartałach 2011 roku udział ten wyniósł
66%. Przychody z tytułu działalności handlowej stanowiły w 2010 roku 22%, po trzech kwartałach 2011 roku udział ten
wyniósł 21%. Pozostałą część sprzedaży: 10% w 2010 roku i 13% po trzech kwartałach 2011 roku stanowiła sprzedaż
usług.
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6.1.2. Opis i charakterystyka podstawowych produktów i usług
Asortyment produkowanych wyrobów obejmuje:








kontenerowe stacje transformatorowe;
rozdzielnice średniego napięcia;
rozdzielnice niskiego napięcia;
słupowe stacje transformatorowe;
wyłączniki, rozłączniki i odłączniki średniego napięcia;
konstrukcje energetyczne;
obudowy i złącza kablowo-pomiarowe.

Kluczowym asortymentem naszej Grupy są kontenerowe stacje transformatorowe. Służą one do transformacji napięcia
średniego na niskie i rozdziału energii elektrycznej średnich i niskich napięć. Obudowy tych stacji wykonane są z betonu
lub aluminium.
Istotnym asortymentem są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji
transformatorowych. Pozostałe produkowane przez nas asortymenty to: słupowe stacje transformatorowe, aparatura
łączeniowa średnich napięć, konstrukcje do budowy linii napowietrznych.
Zajmujemy się również handlem urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych (żerdzie
wirowane, transformatory oraz aparatura elektryczna).
Uzupełnieniem oferty asortymentowej naszej Grupy są produkty wytwarzane w ZPUE Gliwice, w tym:







obudowy termoutwardzalne;
złącza kablowe;
złączna pomiarowe;
szafy oświetlenia ulicznego;
rozdzielnice elektryczne;
złącza kablowe i oświetleniowe terenu.

Wyroby produkowane przez naszą Grupę Kapitałową cechują się nowoczesnością i odpowiadają europejskim
standardom. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji własne rozwiązania wyłącznika z komorami próżniowymi, a jako
jedyna firma w Polsce produkujemy rozdzielnice i aparaturę elektroenergetyczną w izolacji SF6. Dzięki właściwościom
izolacyjnym gazu SF6, możliwe jest zminimalizowanie wymiarów rozdzielnic ŚN, a także stacji transformatorowych.
Mniejszy teren pod zabudowę, uniezależnienie się od środowiska, w jakim ma być zainstalowana rozdzielnica (warunki
przemysłowe, wielkomiejskie, nadmorskie), zwiększenie niezawodności pracy w stosunku do innych rozwiązań, a także
bezpieczna i prosta eksploatacja, przyczyniły się do znacznego zmniejszenia kosztów inwestycji. Te zalety spowodowały
rozwój rynków sprzedaży krajowych i zagranicznych.
Również jedynymi rozwiązaniami w kraju są skonstruowane przez pracowników naszej Grupy podziemne kontenerowe
stacje transformatorowe i stacje wieżowe o wyglądzie słupa ogłoszeniowego. Te unikalne rozwiązania umożliwiają
zapewnienie zasilania w silnie zurbanizowanych centrach miast. Oprócz rozdzielnic i stacji produkujemy aparaty i
podzespoły do nich, zwiększając przewagę nad konkurencją.
Sprzedajemy swoje produkty na rynku krajowym i zagranicznym.
Jesteśmy krajowym liderem w zakresie produkcji kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych.
Głównymi odbiorcami naszych wyrobów są zakłady energetyczne (dystrybutorzy energii), wykonawcy robót
elektrycznych, hurtownie urządzeń elektrycznych i zakłady przemysłowe.
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W poniższych tabelach
asortymentowych.

przedstawiamy

strukturę

sprzedaży

naszej

Grupy

według

poszczególnych

Tabela 9. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w latach 2008-2010 (tys. zł)
Wartość
Udział w
Wartość
Udział w
Wartość
Lp.
Wyszczególnienie
(tys. zł)
sprzedaży
(tys. zł)
sprzedaży
(tys. zł)
2010 rok

2009 rok

grup

Udział w
sprzedaży

2008 rok

I.

Sprzedaż produktów

210 480

67,8%

179 115

63,4%

203 478

67,9%

1.

Kontenerowe stacje
transformatorowe

100 975

48%

91 839

51,3%

109 248

53,7%

2.

Rozdzielnice średniego napięcia

23 022

10,9%

19 444

10,9%

25 957

12,8%

3.

Rozdzielnice niskiego napięcia

20 070

9,5%

14 703

8,2%

24 024

11,8%

4.

Złącza kablowe nN

16 020

7,6%

12 372

6,9%

0

0%

5.

Rozdzielnice stacyjne

6 230

3%

5 672

3,2%

5 537

2,7%

6.

Słupowe stacje
transformatorowe

5 183

2,5%

4 391

2,5%

4 328

2,13%

7.

Stanowiska słupowe

9 008

4,3%

7 490

4,2%

5 966

2,9%

8.

Konstrukcje energetyczne

3 879

1,8%

3 645

2%

3 767

1,8%

9.

Rozłączniki i odłączniki

6 938

3,3%

5 254

2,9%

4 724

2,3%

10.

Pozostałe produkty

19 155

9,1%

14 305

8%

19 927

9,8%

II.

Sprzedaż towarów i
materiałów

68 629

22,1%

74 628

26,4%

70 639

23,6%

1.

Żerdzie

2.

Transformatory

3.

Izolatory

4.

Wkładki bezpiecznikowe

298

0,4%

267

5.

Inne

38 933

56,7%

45 868

III.

Sprzedaż usług

31 187

10,1%

28 825

310 296

100%

282 568

SPRZEDAŻ OGÓŁEM

6 515

9,5%

4 802

6,4%

5 377

7,6%

21 929

32%

22 920

30,7%

31 259

44,2%

954

1,4%

771

1%

539

0,8%

0,4%

244

0,4%

61,5%

33 220

47%

10,2%

25 565

8,5%

100%

299 682

100%

Źródło: Spółka
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Tabela 10. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w I półroczu oraz po trzech kwartałach 2011 roku
(tys. zł)
Wartość
Udział w
Wartość
Udział w
Lp.
Wyszczególnienie
(tys. zł)
sprzedaży
(tys. zł)
sprzedaży
I-III kwartał 2011

I półrocze 2011

I.

Sprzedaż produktów

165 247

66%

99 784

66%

1.

Kontenerowe stacje
transformatorowe

86 886

53%

51 834

52%

2.

Rozdzielnice średniego napięcia

19 523

12%

11 472

11%

3.

Rozdzielnice niskiego napięcia

17 516

11%

11 113

11%

4.

Złącza kablowe nN

13 496

8%

8 396

8%

5.

Rozdzielnice stacyjne

4 305

3%

2 935

3%

6.

Słupowe stacje transformatorowe

3 577

2%

2 248

2%

7.

Stanowiska słupowe

9 748

6%

5 727

6%

8.

Konstrukcje energetyczne

2 963

2%

1 142

1%

9.

Rozłączniki i odłączniki

5 667

3%

3 519

3%

10.

Pozostałe produkty

II.

Sprzedaż towarów i materiałów

1.

Żerdzie

2.

Transformatory

3.
4.
5.

Inne

III.

Sprzedaż usług

1 566

1%

1 398

1%

53 264

21%

33 498

21%

6 321

12%

4 030

12%

17 881

34%

10 975

33%

Izolatory

720

1%

432

1%

Wkładki bezpiecznikowe

262

0%

163

3%

28 080

53%

17 898

53%

SPRZEDAŻ OGÓŁEM

33 274

13%

23 709

15%

251 785

100%

156 991

100%

Źródło: Spółka

Kontenerowe stacje transformatorowe
Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej typu MRw-b przystosowane są do współpracy z siecią
kablową lub kablowo - napowietrzną średniego napięcia w układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią
kablową niskiego napięcia. Służą one do zasilania:






osiedli mieszkaniowych w miastach,
parków i terenów rekreacyjnych,
osiedli podmiejskich i wsi,
placów budów,
zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Wykonane przez nas stacje przewożone są na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposażone. Po usytuowaniu
wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Stacje w obudowie betonowej typu MRw-b z wewnętrznym korytarzem obsługi
Stacja MRw-b jest kontenerem składającym się z trzech monolitycznych elementów:




fundamentu wykonanego z żelbetu kl. B30,
bryły głównej wykonanej z żelbetu kl. B30,
dach z żelbetu kl. B30 lub metalowego.

Fundament posiada dwie wydzielone komory:



szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora,
przedział kablowy z przepustami.

Bryła główna z zabudowanymi rozdzielnicami SN i nN oraz transformatorami posiada otwory wentylacyjne
zabezpieczone aluminiowymi żaluzjami zapewniającymi stopień ochrony IP 43. W podłodze korytarza obsługi
umieszczony jest właz do misy kablowej. W standardowym wykonaniu konstrukcja stacji umożliwia ustawienie
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w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o mocy maksymalnej 630 kVA do 1000 kVA. Istnieje jednak
możliwość dostosowania przedziału transformatorowego, po uprzednim skonsultowaniu się z producentem stacji, do
indywidualnych wymagań klienta (wstawienie jednostki większej mocy lub innego typu na przykład transformatora
olejowego z konserwatorem czy żywicznego). Montaż transformatora odbywa się poprzez drzwi komory transformatora
lub od góry po zdjęciu dachu, natomiast jego obsługa po otwarciu drzwi do komory transformatora.
Poniżej prezentujemy wykonywane przez nas stacje typu MRw-b.
Stacja typu
"a"("b")/3P

MRw-b2pp

20/630-3

Stacja typu MRw-bpp 20/630-4/4P

Stacja typu MRw-bpp 20/630-3/3P

Stacja typu MRw-bpp 20/630-4 "a"
("b")/4P

Stacja typu MRw-b (5,4x2,6) 20/1000

Dwutransformatorowe stacje w obudowie betonowej typu MRw-b z wewnętrznym korytarzem obsługi
Stacja typu MRw-b 20/2x630-4 „b”/4P

Stacja typu MRw-b (6,1x3) 20/2x630

Stacje w obudowie betonowej typu MRw-bS
System stacji MRw-bS składa się ze standardowych kontenerów betonowych połączonych ze sobą śrubami. Możliwe
jest zmontowanie dowolnego zestawu z wyposażonych w urządzenia elektryczne SN i nN kontenerów. Każdy kontener
składa się z dwóch zbrojonych odlewów betonowych: fundamentu oraz ścian bocznych wraz z podłogą. Stolarka
stacyjna (drzwi, futryny jak i żaluzyjne otwory wentylacyjne) wykonane są z aluminium. Dach stacji wykonany jest nad
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wszystkimi połączonymi kontenerami, może on być wykonany w wielu wariantach architektonicznych np.: dwuspadowy
lub czterospadowy - lekki, konstrukcja z kształtowników stalowych, pokrytych blachą dachówkopodobną.
Stacja typu MRw-bS 20/2x630-9

Piętrowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej typu MRw-bP
W celu ograniczenia kosztów inwestycji przy
obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc
zainstalowaną, mogą być stosowane stacje
piętrowe.

Stacja typu MRw-bP 20/2x2500-6

Zaletą takich stacji jest skondensowanie dużej
mocy jednostek transformatorowych na małej
powierzchni zabudowy.

Stacje w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną
Minibox 20/630 "a" ("b")
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„Słup ogłoszeniowy”. Małogabarytowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej WST 20/630
Małogabarytowa stacja transformatorowa w obudowie
betonowej, z obsługą wewnętrzną typu WST 20/630 jest
przeznaczona do ustawienia wolnostojącego i przystosowana
do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną
średniego
napięcia
o
układzie
pierścieniowym
lub
promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą do
zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności
publicznej,
a
między
innymi
do
zasilania:
osiedli
mieszkaniowych w miastach, parków i terenów rekreacyjnych,
osiedli podmiejskich i wsi, placów budów, zakładów
przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.
Stacja przewożona jest na miejsce zainstalowania wyposażona
w rozdzielnice SN, nN oraz instalacje wewnętrzne. Po
usytuowaniu wymaga jedynie podłączenia zewnętrznych kabli
SN i nN, uziomu otokowego oraz wstawienia i podłączenia
transformatora.

Podziemna stacja transformatorowa
Podziemna Stacja Transformatorowa oraz PST-b 20/630
jest przeznaczona do zasilania odbiorców energii
elektrycznej w miejscach o braku możliwości ustawienia
stacji transformatorowych w rozwiązaniu tradycyjnym. Jest
przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym
lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.
Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców
użyteczności publicznej, między innymi do zasilania: osiedli
mieszkaniowych
w
miastach,
parków
i
terenów
rekreacyjnych, zakładów przemysłowych i warsztatów
rzemieślniczych. Może być ona również stosowana przy
zasilaniu odbiorców komunalnych, gdzie transformatory z
uwagi na ich uciążliwość dla otoczenia winny być
umieszczone poza budynkami mieszkalnymi
Stacje przewożone są na miejsce zainstalowania jako
kompletnie wyposażone. Po usytuowaniu wymagają jedynie
podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej oraz
wstawienia i podłączenia transformatora.
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Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie metalowej
Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowach
aluminiowych i alucynkowych typu MRw są przystosowane
do współpracy z siecią kablową, kablowo-napowietrzną lub
napowietrzną średniego napięcia o nawet najbardziej
rozbudowanym układzie sieciowym oraz siecią kablową (lub
napowietrzną) niskiego napięcia. Służą przede wszystkim do
zasilania w energię elektryczną dużych odbiorców
przemysłowych tj: kopalnie odkrywkowe kruszyw i kopalin,
centra logistyczne.
Stacja przewożona jest na miejsce zainstalowania jako
kompletnie wyposażona. Po usytuowaniu wymaga jedynie
podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej oraz
wstawienia i podłączenia transformatora.

Stacja typu MRw 20/2x1600-6

Złącza kablowe w obudowie betonowej
Złącze kablowe w obudowie betonowej, z obsługą
zewnętrzną
jest
przeznaczone
do
ustawienia
wolnostojącego i przystosowana do współpracy z siecią
kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia
o układzie pierścieniowym lub promieniowym.

Złącze typu K-SN/TPM 24-4

Rozdzielnice średniego napięcia
ROTOBLOK
Rozdzielnice
średniego
napięcia
typu
„ROTOBLOK”, przeznaczone do rozdziału energii
elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o
częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu
do 24 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki
przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są
konfigurowane z pojedynczych typowych pól
o zróżnicowanym wyposażeniu.
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ROTOBLOK SF
Rozdzielnica typu Rotoblok SF składa się z pojedynczych
pól stanowiących odrębne moduły. Każde pole posiada
zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, w
którym znajduje się aparatura łączeniowa. Produkcja jak i
testy przeprowadzone na każdym wyprodukowanym polu
gwarantują
ich
działanie
w różnych
warunkach
temperaturowych i ciśnieniowych. Izolacja całkowita
rozłącznika jak i uziemnika szybkiego w SF6 pozwala na
zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielni,
zapobiegając zakurzeniu się oraz wytrzymując ewentualne
zalanie wodą stacji transformatorowej. Pełna izolacja
rozłącznika SF6 zmniejsza również czynności związane
z utrzymaniem rozdzielni i znacząco wpływa na
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Rozdzielnica może być stosowana w sieci rozdzielczej SN
energetyki zawodowej na napięcie do 24 kV w stacjach
transformatorowych SN/nN oraz w średnionapięciowych
stacjach odbiorczych lub rozdzielczych.

Pozostałe produkowane przez nas typy rozdzielnic średniego napięcia to:






Rotoblok SF 36;
Pola wyłącznikowe SN;
Rotoblok RCW – pola z wyłącznikami wysuwnymi;
TPM-W, TPM 24-P, TPM-CW;
AIR – 12.
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Rozdzielnice niskiego napięcia

RN-W

ZR-W

Rozdzielnice niskiego napięcia typu „RN-W”,
przeznaczone
do
zasilania
urządzeń
elektrycznych nN.

Rozdzielnica ta jest nowoczesnym rozwiązaniem
bezpiecznych rozdzielnic i sterownic niskiego
napięcia, konfigurowana z typowych pól
o zróżnicowanym wyposażeniu.

Instal-Blok

Baterie kondensatorów BK-W i BKD-W

Wnętrzowy system szaf typu Instal-Blok jest
modularnym rozwiązaniem opartym na
konstrukcji szkieletowej z bezobsługowymi
połączeniami śrubowymi.
Mają zastosowanie w przemyśle oraz w
instytucjach typu szkoły, banki, urzędy, itd.

Baterie kondensatorów BK-W przeznaczone są
do kompensacji globalnej indukcyjnej mocy
biernej w sieciach niskiego napięcia w zakładach
przemysłowych lub oddziałowych stacjach.

Inne produkty w segmencie rozdzielnic niskiego napięcia to:
 rozdzielnice obwodów wtórnych prądu stałego i przemiennego w GPZ;
 szafy dostępowe dla telekomunikacji;
 PSU – pulpity sterownicze uniwersalne;
 szafy sterownicze;
 ZELP – tablice piętrowe;
 rozdzielnice główne mieszkaniowe;
 RB – rozdzielnice budowlane;
 SOU, RSOU – szafy oświetlenia ulicznego;
 szafy w obudowie z tworzywa z układami SZR.
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Słupowe stacje transformatorowe
STN, STNu

STSp

STSpb

Słupowe Stacje Transformatorowe
typu STN i STNu z transformatorami o
mocy do 630 kVA na napięcie
15 i 20 kV na żerdziach wirowanych o
wytrzymałości do 35 kN.
STSR, STSRp

Słupowe
Stacje
Transformatorowe
20/0,4 kV z transformatorami o mocy do
400 kVA na żerdziach wirowanych o
wytrzymałości do 17,5 kN.

Słupowe Stacje Transformatorowe
20/0,4 kV z transformatorami
o mocy do 400 kVA na żerdziach
wirowanych o wytrzymałości do
12 kN.
TSd

Słupowe Stacje Transformatorowe
typu STSR i STSRp 20/400
z transformatorami o mocy do 400
kVA
na
żerdziach
wirowanych
o wytrzymałości do 12 kN

Słupowe Stacje Transformatorowe typu
STSpb-W
20/630
na
żerdziach
wirowanych o wytrzymałości do 17,5 kN.
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6.1.3. Rynki zbytu, zaopatrzenie
Rynki zbytu
W poniższych tabelach przedstawiono strukturę sprzedaży naszej Grupy Kapitałowej według rynków zbytu.
Tabela 11. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. według rynków zbytu w latach 2008-2010 (tys. zł)
2010 rok

w tym

tys.

2009 rok
%

tys.

2008 rok
%

tys.

%

Kraj

288 932

93%

264 583

94%

261 457

87%

Eksport

21 364

7%

17 985

6%

38 225

13%

Wschód

13 180

62%

8 377

47%

29 876

78%

Zachód

2 563

12%

4 211

23%

2 018

5%

Południe

5 591

26%

5 186

29%

3 667

10%

Inne
Razem

30

0%

211

1%

2 664

7%

310 296

100%

282 568

100%

299 682

100%

Źródło: Spółka

w tym

Tabela 12. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. według rynków zbytu w I półroczu oraz po trzech
kwartałach 2011 roku wraz z okresem porównywalnym (tys. zł)
I-III kwartał 2011

I-III kwartał 2010

I półrocze 2011

I półrocze 2010

tys.

tys.

tys.

tys.

%

%

%

%

Kraj

230 994

92%

185 457

94%

143 606

91%

110 427

Eksport

20 791

8%

12 100

6%

13 385

9%

7 125

6%

Wschód

13 138

63%

7 171

59%

8 039

60%

4 652

65%

Zachód

2 199

11%

2 483

21%

256

2%

2 055

29%

Południe

5 412

26%

2 311

19%

5 047

38%

417

6%

42

0%

135

1%

43

0%

1

0

251 785

100%

197 557

100%

156 991

100%

117 552

100%

Inne
Razem

94%

Źródło: Spółka

Sprzedajemy nasze wyroby głównie na rynku krajowym. Udział eksportu od 2009 roku nie przekracza 10%.
Największymi eksportowymi krajami zbytu są rynki wschodnie i południowe, w tym przede wszystkim najbliższych
sąsiadów Polski.

Struktura odbiorców
Wyróżniamy w strukturze sprzedaży naszej Grupy Kapitałowej następujące grupy odbiorców:

hurtownie – sieciowe oddziały zajmujące się sprzedażą hurtową urządzeń elektroenergetycznych, wykorzystywane
są do obsługi małych klientów;

wykonawcy robót energetycznych – podmioty specjalizujące się w instalacji kontenerowych stacji
transformatorowych, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia;

odbiorcy będący inwestorami na rynku energetycznym;

zakłady energetyczne – jednostki posiadające licencję państwową na rozdział energii elektrycznej;

zakłady przemysłowe.
W poniższych tabelach przedstawiono strukturę sprzedaży naszej Grupy Kapitałowej według grup odbiorców.
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Tabela 13. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. według odbiorców w latach 2008-2010 (tys. zł)
Lp.

Klient

Wartość (w
tys. zł)

Wartość (w
tys. zł)

(w %)

2010r.

Wartość (w
tys. zł)

(w %)

2009r.

(w %)

2008r.

1.

Hurtownie

98 364

32%

90 422

32%

102 790

34%

2.

Wykonawcy robót energetycznych

87 193

28%

73 468

26%

81 813

27%

3.

Inwestorzy

52 750

17%

63 860

23%

59 337

20%

4.

Zakłady Energetyczne

48 096

16%

42 950

15%

34 165

11%

5.

Przemysł

23 893

8%

11 868

4%

21 577

7%

310 296

100%

282 568

100%

299 682

100%

SUMA
Źródło: Spółka

Tabela 14. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. według odbiorców w I półroczu oraz po trzech
kwartałach 2011 roku wraz z okresem porównywalnym (tys. zł)
Lp.

Klient

Wartość (w tys. zł)

Wartość (w tys. zł)

(w %)

I-III kwartał 2011r.

(w %)

I półrocze 2011r.

1.

Hurtownie

94 562

38%

57 459

37%

2.

Wykonawcy robót energetycznych

65 890

26%

42 701

27%

3.

Inwestorzy

45 687

18%

26 688

17%

4.

Zakłady Energetyczne

38 452

15%

25 590

16%

5.

Przemysł

7 194

3%

4 553

3%

251 785

100%

156 991

100%

SUMA
Źródło: Spółka

Największy udział w strukturze przychodów ze sprzedaży naszej Grupy Kapitałowej mają hurtownie. Udział ten stanowi
około 1/3 całości sprzedaży i utrzymuje się na stabilnym poziomie w ostatnich okresach.
Kolejnym istotnym i stabilnym odbiorcą są wykonawcy robót energetycznych, do których sprzedajemy około 27-28%
naszej łącznej sprzedaży.
Na zbliżonym poziomie około 16-17% łącznej sprzedaży kształtuje się udział dwóch kolejnych grup odbiorców:
inwestorów oraz zakładów energetycznych.
Stabilizacja struktury odbiorców produktów naszej Grupy wskazuje na bezpieczeństwo i brak uzależnienia od konkretnej
grupy odbiorców, co zwiększa stabilność sprzedaży i pozwala na utrzymanie pozytywnych tendencji sprzedażowych.

Zaopatrzenie, współpraca z dostawcami
Nasza Grupa Kapitałowa prowadzi politykę zaopatrzeniową opartą na współpracy z wiarygodnymi dostawcami, o
stabilnej pozycji. Z kluczowymi dostawcami zawieramy umowy o współpracy regulujące wszelkie prawa i obowiązki obu
stron.
Zakupy materiałów dokonywane są w przeważającej części na rynku krajowym, ale także na rynkach Unii Europejskiej.
Zestawienie 10 największych dostawców naszej Grupy Kapitałowej przedstawiamy w poniższej tabeli.
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Tabela 15. Zestawienie największych dostawców Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. (tys. zł)
Dostawca

Asortyment

Pochodzenie dostaw

Łączna wartość dostaw w
latach 2008-2010 i w za trzy
kwartały 2011 roku (w tys. zł)

Schneider Electric Energy Poland
Sp. z o.o. (Areva)

Materiały - aparatura elektryczna

Kraj

65 619

ABB Sp. z o.o.

Materiały - aparatura elektryczna

Kraj

64 152

ZPUE M.B. Wypychewicz Sp. j.

Materiały, usługi

Kraj

38 636

ZPUE Holding Sp. z o.o.

Usługi

Kraj

31 522

METALL-EXPRES Sp. z o.o.

Materiały - stal

Kraj

31 739

Elektromontaż - 1 Katowice S.A.

Materiały - aparatura elektryczna, usługi

Kraj

25 721

Legrand Polska Sp. z o.o.

Materiały - aparatura elektryczna

Kraj

21 653

EFFEN Sp. z o.o.

Materiały - aparatura elektryczna

Kraj

15 086

Eaton Electric Sp. z o.o.

Materiały - aparatura elektryczna

Kraj

13 722

Veneta Isolatori

Materiały - izolatory elektryczne

Import

13 214

Źródło: Spółka

6.1.4. Opis istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone
Rotoblok VCB Rozdzielnica SN
W 2010 roku wdrożyliśmy do produkcji nową generację rozdzielnic średniego napięcia o innowacyjnej budowie
i funkcjonalności: Rotoblok VCB Rozdzielnica SN. Rozdzielnica ta przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej
trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 24 kV, w sieciach
rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.
Innowacyjność nowej rozdzielnicy, polega na zastosowaniu trójfunkcyjnego
łącznika izolacyjnego SN zastępującego trzy stosowane w energetyce aparaty:
wyłącznik, odłącznik i uziemnik, co pozwala znacząco zmniejszyć gabaryty pól
(zarówno podziałkę polową jak i kubaturę całej rozdzielnicy). Ponadto
zastosowane rozwiązania upraszczają znacznie czynności manewrowe i
eksploatacyjne.
Specjalna konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują dużą trwałość,
niezawodność oraz bardzo wysokie bezpieczeństwo obsługi. Modułowa
budowa pól rozdzielnicy Rotoblok VCB umożliwia i pozwala na dowolne
konfigurowanie oraz łączenie z typoszeregiem pól rozdzielnicy Rotoblok 24,
Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF. Nowy produkt wpisuje się też
w ogólnoświatowe
trendy
proekologiczne
poprzez
minimalizowanie
zastosowania technologii i materiałów stanowiących zagrożenie dla
środowiska.
Rynkowa premiera Rotobloka VCB miała miejsce na Międzynarodowych
Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2010 w Bielsku- Białej, w
dniach 14-16 września 2010 roku.
Urządzenie to otrzymało sześć nagród na polskich i zagranicznych targach
technicznych i elektroenergetycznych, w tym złoty medal podczas
67 Międzynarodowych Targów Technicznych ELTECH w Płowdiw w Bułgarii.

Rozdzielnice kompaktowe z izolacją SF6
W 2011 roku wprowadziliśmy do produkcji rozdzielne kompaktowe z izolacją SF6.
Opracowanie i wdrożenie do produkcji rozdzielnic kompaktowych z izolacją SF6 z małogabarytowym wyłącznikiem
próżniowym średniego napięcia rozszerzyło gamę produkowanych przez nas rozdzielnic i dało możliwość oferowania
wyrobów naszej Spółki na nowych obszarach, gdzie dotychczas działała tylko nasza konkurencja.

Wyłącznik próżniowy tornistrowy SN 1250 A/24kV
W 2010 roku wprowadziliśmy do naszej oferty wyłącznik próżniowy tornistrowy. Był to projekt naszego opracowania.

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

57

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

Wyłącznik ten jest ekologiczną alternatywą dla wyłączników z SF6 oraz zastępuje rozwiązania starego typu.
Wprowadzenie tego produktu zapewniło ciągłość i bezpieczeństwo produkcji rozdzielnic SN z aparaturą wyłącznikową.

Urządzenia do produkcji elementów budowlanych
W 2009 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o produkcję elementów budowlanych. Pozwoliło to naszej Grupie na
uzupełnienie oferty dla naszych odbiorców i zapewnienie im kompleksowości dostarczanych rozwiązań produktów
energetycznych.

6.1.5. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej
Strategia naszej Grupy Kapitałowej oparta jest na utrzymaniu pozycji solidnego partnera i dostawcy rozwiązań
technologicznych w segmencie urządzeń do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej na rynku krajowym oraz rozwoju
naszej sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Naszym celem strategicznym jest utrzymanie pozycji głównego
dostawcy rynku polskiego w zakresie kontenerowych stacji transformatorowych, rozdzielnic średnich napięć oraz
zwiększenie udziału w rynku rozdzielnic niskich napięć i złącz kablowych niskiego napięcia.
Nasza strategia na najbliższe lata obejmuje następujące kluczowe elementy:





konsolidacje poprzez akwizycje w branży elektroenergetycznej;
poszerzenie zakresu oferowanych produktów i technologii;
intensyfikacje działalności na rynkach krajowych i zagranicznych;
umocnienie wizerunku Grupy.

Strategia konsolidacji Grupy poprzez akwizycje
Rozpoczęty przez nas proces akwizycji przedsiębiorstw z branży energetycznej poprzez zakup ZPUE Gliwice, przyniósł
pozytywne efekty zauważalne poprzez dywersyfikacje portfela produktowego naszej Grupy oraz zwiększenie sprzedaży
wyrobów ZPUE Gliwice przy wykorzystaniu naszej sieci sprzedaży. Zauważalny był też efekt wzmocnienia mocy
wytwórczych poprzez dostęp do zasobów kadrowych aglomeracji śląskiej. Biorąc pod uwagę te doświadczenia oraz
sytuację rynkową uznaliśmy za zasadne kontynuacje podjętych działań w zakresie budowy silnej grupy
elektroenergetycznej. W naszej ocenie, w perspektywie kolejnych lat, konsolidacja z innymi podmiotami z branży
energetycznej będzie skutkować ugruntowaniem pozycji naszej Grupy na rynku krajowym i wzrostem udziału w rynkach
zagranicznych.
Najważniejszym elementem strategii konsolidacyjnej jest projekt wniesienia trzech spółek z branży elektroenergetycznej:




Elektromontaż - 1 Katowice S.A.
ZPUE Poles sp. z o.o.
ZPUE Tools sp. z o.o.

W ramach realizacji tego projektu podpisano w dniu 14 listopada 2011 roku Umowę Inwestycyjną z Koronea, której
efektem ma być nabycie akcji Elektromontaż – 1 Katowice, ZPUE Poles i ZPUE Tools.
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Na poniższym wykresie przedstawiono docelową strukturę naszej Grupy po realizacji powyższego projektu.

ZPUE S.A.
Zakład Kompletnych
51%

99,9%
99,32%

Transformatorowych
Stacji Sp. z o.o.

80%

ZPUE Gliwice

Elektromontaż -

Sp. z o.o.

1 Katowice S.A.

100%

100%

51%

Przemysłowe
Inwestycje Sp. z o.o.

ZPUE Poles

ZPUE Tools

ZPUE Ukraina

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Źródło: Spółka

Charakterystyka spółek planowanych do wniesienia
Elektromontaż - 1 Katowice S.A.
Elektromontaż - 1 Katowice jako producent urządzeń elektroenergetycznych istnieje na rynku od 1948 roku. W 1992 roku
został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w 1995 roku włączony do Programu Powszechnej
Prywatyzacji. W 1998 roku kontrolny pakiet Elektromontażu przejęło przedsiębiorstwo Klöckner-Moeler z siedzibą w
Niemczech, w 2004 roku pakiet ten odkupiło przedsiębiorstwo Transforma Projekt Management GmbH z siedzibą w
Niemczech, a w 2007 roku głównym akcjonariuszem został Bogusław Wypychewicz. W dniu 23 maja 2007 roku
nastąpiła zmiana nazwy na Elektromontaż - 1 Katowice Spółka akcyjna.
Elektromontaż - 1 Katowice jest producentem nowoczesnych i uznanych przez odbiorców urządzeń elektrycznych:









rozdzielnic średniego napięcia:
o przedziałowych w technice wysuwnej typów RELF, RELF ex, RELF 36,
o bezprzedziałowych w technice stacjonarnej lub wysuwnej typu RXD,
o bezprzedziałowych w technice wysuwnej typu RXD 36,
rozdzielnic niskiego napięcia:
o ZMR
o Sivacon S8 (licencja firmy Siemens),
o Sivacon 8PT (licencja firmy Siemens),
o xEnergy,
o rozdzielnic systemów XVTL, Profi Line, CI,
o szaf i pulpitów sterowniczych w o budowach własnej produkcji,
o szaf rozdzielczych i sterowniczych w obudowach innych producentów,
obudów do rozdzielnic i szaf sterowniczych:
o obudów uniwersalnych typu GU,
o obudów nietypowych i pulpitów sterowniczych,
obudów transformatorów,
mostów szynowych niskiego i średniego napięcia,
układów SZR oraz baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.

Elektromontaż - 1 Katowice świadczy ponadto usługi w zakresie:





wykonawstwa instalacji elektrycznych;
obróbki blach;
malowania proszkowego;
serwisu urządzeń rozdzielczych.

Elektromontaż - 1 Katowice prowadzi również działalność handlową w zakresie:



osprzętu kablowego i głowic kablowych Tyco Elektronics przeznaczonych dla energetyki;
systemów oświetlenia firmy Holophane przeznaczonych głównie dla przemysłu, ale również dla stosowania
w obiektach handlowych, sportowych, rekreacyjnych i użyteczności publicznej.
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Bazę do rozwoju Elektromontażu - 1 Katowice stanowią: nowoczesny park maszynowy i technologie oraz zespół
pracowników złożony z doświadczonych fachowców.
Odbiorcami produktów Elektromontażu - 1 Katowice są głównie zakłady przemysłowe, elektrownie i zakłady ochrony
środowiska w Polsce, w Europie Wschodniej i Zachodniej, w Azji i w Afryce.
Celem nabycia Elektromontażu przez naszą Grupę jest:






rozszerzenie portfela oferowanych produktów;
zwiększenie zakresu oferowanych produktów i ekspansję na nowe segmenty rynku elektroenergetycznego;
zwiększenie sprzedaży na eksport w ogólnym bilansie ze względu na pozyskanie w ofercie produktów, jakich
brakowało do dalszego rozwoju eksportu przy już posiadanej sieci handlowej;
łatwiejsze pozyskanie kadry inżynieryjno – technicznej dostęp do absolwentów uczelni technicznych na Górnym
Śląsku;
efekt synergii w aspekcie zakupów, innowacji i wdrożeń, zmniejszenie negatywnego efektu sezonowości w
spółce, pozyskanie zamówień z wyprzedzeniem kilku miesięcznym.

W poniższych tabelach przedstawiono wybrane dane finansowe Elektromontaż - 1 Katowice za lata 2009-2010
i I półrocze 2011 roku.
Tabela 16. Wybrane dane finansowe rachunku wyników Elektromontaż - 1 Katowice (tys. zł)
Rachunek wyników (w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży

I-III kwartał 2011

I półrocze 2011

2010 rok

2009 rok

36 491,9

23 852,7

38 207,2

35 965,8

Wynik ze sprzedaży

1 886,4

1 256,0

1 612,6

4 288,3

Wynik na działalności operacyjnej

2 751,3

2 112,9

2 273,1

4 202,8

Wynik na działalności gospodarczej

2 793,7

2 078,3

2 091,4

4 198,3

Wynik brutto

2 793,7

2 078,3

2 091,4

4 198,3

Wynik netto

2 439,8

1 831,6

2 216,6

4 029,0

Źródło: Spółka

Tabela 17. Wybrane dane bilansowe Elektromontaż - 1 Katowice (tys. zł)
Dane bilansowe (w tys. zł)
Majątek trwały

30 września 2011

30 czerwca 2011

31 grudnia 2010

31 grudnia 2009

13 606,7

13 666,3

13 807,8

14 204,9

2 198,7

3 276,9

1 791,0

2 208,9

12 651,4

12 095,5

6 557,8

7 636,5

873,8

926,2

1 488,2

11 803,5

2 141,7

1 533,6

-298,0

-2 514,7

0,0

1 508,2

0,0

1 153,0

Zobowiązania handlowe

23 553,9

23 811,9

20 547,9

23 175,0

Suma bilansowa

29 392,2

30 074,7

23 668,6

25 257,8

Zapasy
Należności
Środki pieniężne

Kapitał własny
Kredyty i pożyczki

Źródło: Spółka

ZPUE Poles sp. z o.o.
ZPUE Poles wytwarza strunobetonowe żerdzie wirowane, służące jako „słupy”, czyli element na którym montowane są
konstrukcje wsporcze dla linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia. Żerdzie produkowane są na
zoptymalizowanej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Obecna zdolność produkcyjna ZPUE Poles to 16 000 żerdzi
wirowanych rocznie.
Wniesienie ZPUE Poles do naszej Grupy umożliwi kompleksową realizację zamówień dla linii napowietrznych i inwestycji
oświetlenia ulicznego.
Nabycie Poles pozwoli naszej Grupie na:


zwiększenie zakresu oferowanych wyrobów o nowoczesne żerdzie elektroenergetyczne produkowane jako
wirowane żelbetowe konstrukcje sprężone, które są stosowane w liniach napowietrznych średnich i niskich
napięć,
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zmniejszenie technicznego kosztu wytworzenia stanowisk słupowych, słupowych stacji transformatorowych,
których producentem jest nasza Grupa, a materiałem (podzespołem) do produkcji jest żerdź wirowana. Jest to
dodatkowo bardzo istotne w kontekście sytuacji rynkowej i potrzeby modernizacji linii napowietrznych i wymiany
starych linii napowietrznych z okresu elektryfikacji Polski;
skrócenie czasu dostaw w segmencie wyrobów oferowanych dla linii napowietrznych;
możliwość oferowania kompleksowych dostaw dla budowy, modernizacji i napraw napowietrznych linii
energetycznych.




W poniższej tabeli zaprezentowane szacunkowe historyczne przychody ze sprzedaży zorganizowanej części
przedsiębiorstwa wniesionego do ZPUE Poles Sp. z o.o. w podziale na sprzedaż do naszej Grupy i do innych odbiorców.
Tabela 18. Struktura przychodów ze sprzedaży ZPUE Poles według odbiorców (tys. zł)
Przychody ze
sprzedaży wg
odbiorców (w
tys. zł)

ZPUE Poles Sp.
z o.o.
maj-wrzesień
2011
wartość

ZPUE S.A.

styczeń-kwiecień
2011

udział

wartość

4 659

88%

3 072

627

12%

5 286

100%

Pozostali
Razem

Dane zarządcze ZPUE M.B. Wypychewicz Sp. J. zorganizowanej części przedsiębiorstwa
wydzielonej do spółki ZPUE Poles Sp. z o.o.

udział
100%

I połowa 2010
wartość
2 596

0%
3 072

100%

udział
100%

2010 rok
wartość

udział

5 659

100%

wartość

100%

0%
2 596

2009 rok

3 930

0%
5 659

2008 rok

udział
100%

wartość
1 723

0%

100%

3 930

100%

udział
100%
0%

1 723

100%

Źródło: Spółka

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane rachunku wyników ZPUE Poles za I półrocze 2011 roku i za 3 kwartały
2011 roku.
Tabela 19. Wybrane dane rachunku wyników ZPUE Poles (tys. zł)
Rachunek wyników (w tys. zł)

I-III kwartał 2011

I półrocze 2011

Przychody ze sprzedaży

5 286,1

1 922,8

Wynik ze sprzedaży

1 183,2

432,6

Wynik na działalności operacyjnej

1 285,9

474,9

Wynik na działalności gospodarczej

1 248,2

474,9

Wynik brutto

1 248,2

474,9

Wynik netto

974,8

368,0

Źródło: Spółka

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane bilansu ZPUE Poles na 30 czerwca 2011 roku i na 30 września
2011 roku.
Tabela 20. Wybrane dane bilansu ZPUE Poles (tys. zł)
Dane bilansowe (w tys. zł)

30 września 2011

30 czerwca 2011

Majątek trwały

3 334,7

3 510,0

Zapasy

1 669,3

1 262,0

Należności

3 254,4

2 225,8

58,4

45,4

2 574,3

1 967,5

0,0

0,0

Zobowiązania handlowe

4 327,8

3 847,3

Suma bilansowa

8 438,4

7 141,8

Środki pieniężne

Kapitał własny
Kredyty i pożyczki

Źródło: Spółka

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

61

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

ZPUE Tools sp. z o.o.
ZPUE Tools dysponuje zaawansowanym technologicznie parkiem maszyn sterowanych cyfrowo (CNC) oraz
innowacyjne i unikalne centrum tokarskie do produkcji form wykorzystywanych w fabrykach strunobetonowych żerdzi
wirowanych.
ZPUE Tools dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym specjalizuje się w produkcji:




wykrojników;
form wtryskowych;
form do pras.

ZPUE Tools oferuje również usługi w zakresie obróbki skrawaniem.
Dla naszej Grupy Kapitałowej Tools Sp. z o.o. przygotowuje formy do wytwarzania elementów z tworzyw
termoutwardzalnych, z których powstają obudowy złącz kablowych oraz wytwarza formy do produkcji żerdzi wirowanych,
szeregu narzędzi (form, stempli i matryc), a także wiele podzespołów i detali wykorzystywanych do produkcji aparatury
elektroenergetycznej. Ponadto Tools sp. z o.o. produkuje narzędzia do obróbki. Udział sprzedaży poza naszą Grupę jest
jednak niewielki.
Nabycie Tools pozwoli na :


zmniejszenie kosztów związanych z zakupem form, wykrojników, tłoczników, elementów obrabianych
skrawaniem.
szybką reakcję na ciągłe zmiany rynku i nowe wymagania dla aparatury elektroenergetycznej (skrócenie czasu
wykonywania nowych form) oraz zmniejszenie ceny,
skrócenie czasów remontów i napraw,
szybsze wdrażanie do produkcji nowych wyrobów ( wykonywanie prototypów, modeli, ich zmiany i modyfikacje,
zwiększenie bezpieczeństwa Spółki poprzez uniezależnienie się od firm zewnętrznych.






W poniższej tabeli zaprezentowano szacunkowe historyczne przychody ze sprzedaży zorganizowanej części
przedsiębiorstwa wniesionego do ZPUE Tools Sp. z o.o. w podziale na sprzedaż do naszej Grupy i do innych odbiorców.
Tabela 21. Struktura przychodów ze sprzedaży ZPUE Tools według odbiorców (tys. zł)
ZPUE Tools Sp.
z o.o.
Przychody ze
sprzedaży wg
odbiorców (w
tys. zł)

maj-wrzesień
2011

Dane zarządcze ZPUE M.B. Wypychewicz Sp. J. zorganizowanej części przedsiębiorstwa
wydzielonej do spółki ZPUE Tools Sp. z o.o.
styczeń-kwiecień
2011

wartość

udział

wartość

2 900

94%

2 140

190

6%

3 090

100%

ZPUE S.A.
Pozostali
Razem

udział

I połowa 2010

2010 rok

2009 rok

2008 rok

wartość

udział

wartość

udział

wartość

udział

wartość

udział

95%

2 103

94%

5 903

93%

6 007

97%

4 839

83%

114

5%

133

6%

431

7%

209

3%

981

17%

2 254

100%

2 236

100%

6 334

100%

6 216

100%

5 820

100%

Źródło: Spółka

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane rachunku wyników ZPUE Tools za I półrocze 2011 roku i za trzy
kwartały 2011 roku.
Tabela 22. Wybrane dane rachunku wyników ZPUE Tools (tys. zł)
Rachunek wyników (w tys. zł)

I-III kwartał 2011

I półrocze 2011

Przychody ze sprzedaży

3 089,7

1 214,5

Wynik ze sprzedaży

1 278,0

623,3

Wynik na działalności operacyjnej

1 309,9

638,9

Wynik na działalności gospodarczej

1 279,6

636,0

Wynik brutto

1 279,6

636,0

Wynik netto

1 029,5

518,2

Źródło: Spółka
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W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane bilansu ZPUE Tools na 30 czerwca 2011 roku i na 30 września 2011
roku.
Tabela 23. Wybrane dane bilansu ZPUE Tools (tys. zł)
Dane bilansowe (w tys. zł)

30 września 2011

Majątek trwały

30 czerwca 2011
3 327,4

3 427,9

455,2

648,8

1 605,8

1 171,4

25,7

31,6

3 279,4

2 768,2

0,0

0,0

Zobowiązania handlowe

1 107,7

1 484,8

Suma bilansowa

5 452,5

5 330,1

Zapasy
Należności
Środki pieniężne
Kapitał własny
Kredyty i pożyczki

Źródło: Spółka

Strategia w zakresie produktów i technologii
Strategia naszej Grupy obejmuje ugruntowanie pozycji lidera na rynku produktów i usług dedykowanych dla naszych
odbiorców, szczególnie dzięki rozszerzeniu portfela produktowego w zakresie złącz kablowych z ZPUE Gliwice oraz
żerdzi wirowanych z ZPUE Poles. Planujemy również intensyfikację działań sprzedażowych dla odbiorców z sektora
przemysłowego i budowlanego dzięki grupom produktowych wniesionym do portfela przez Elektromontaż - 1 Katowice i
ZPUE Gliwice.
Elementami realizacji tej strategii są:




budowa nowatorskiej linii produkcji prefabrykatów betonowych i małogabarytowych stacji transformatorowych;
wdrożenie i uruchomienie technologii produkcji izolatorów i elementów izolacyjnych z żywic;
opracowanie, badania i wdrożenia nowych produktów tj. innowacyjnych rozdzielnic SN w izolacji suchego
powietrza.

Intensyfikacja działalności na rynkach krajowych i eksportowych
Kolejnym elementem strategii na rynku krajowym jest aktywność w zakresie realizacji dużych inwestycji związanych
z energią odnawialną, stacjami WN/SN, procesem automatyzacji sieci dystrybucyjnych energetyki, infrastrukturą
drogową i dużymi instalacjami przemysłowymi. Szczególnie poprzez wykorzystanie zasobów wykwalifikowanej kadry
technicznej, referencje i potencjał finansowy naszej Grupy mamy zamiar zostać wiarygodnym partnerem do realizacji
dużych projektów.
Zamierzamy również aktywnie rozszerzać naszą sprzedaż eksportową, poprzez:





wykorzystanie dotychczasowych efektów i kontynuację działań wykonanych w związku z odbudową udziału
w rynkach wschodnich (Rosja i kraje strefy nadbałtyckiej) - szczególnie dzięki rozszerzeniu portfela produktowego
o wyroby Elektromontażu - 1 Katowice atestowane na rynki wschodnie;
kontynuację współpracy z europejskimi koncernami energetycznymi po zakwalifikowaniu naszej Grupy jako
dostawcy urządzeń w Europie;
kontynuację współpracy i rozszerzenie udziału w rynku czeskim i słowackim oraz wzmocnienie działań w krajach
bałkańskich poprzez wykorzystanie pozytywnych doświadczeń ze współpracy z dotychczasowymi klientami przy
uwzględnieniu koniunktury na tych rynkach;
zwiększenie sprzedaży na rynkach Europu Zachodniej tj. Niemiec, Holandii, Danii.

Strategia umocnienia wizerunku
Kolejnym celem strategicznym jest umocnienie wizerunku naszej Grupy jako organizacji stawiającej na postęp
technologiczny i prowadzącej przyjazną politykę w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, w tym:


promocja i wdrożenie do masowej sprzedaży na rynkach krajowych i zagranicznych efektów prac badawczych z lat
poprzednich tj. kompaktowa rozdzielnica z wyłącznikiem próżniowym; rozdzielnice SN z wyłącznikami próżniowymi
typu Rotoblok VCB; typoszereg rozłączników napowietrznych;
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udział w imprezach branżowych (targi, konferencje, szkolenia) w kraju i za granicą promujących naszą markę
i produkty;
podnoszenie kwalifikacji i świadomości kadry kierowniczej i załogi w zakresie odpowiedzialności za środowisko
oraz doskonalenie procedur ISO 14001.



Program inwestycyjny związany z realizacją strategii
Realizacja strategii jest uwarunkowana przeprowadzeniem programu inwestycyjnego.
Obejmuje on inwestycje kapitałowe tj. zrealizowane przejęcie ZPUE Gliwice oraz planowane zakończenie procesu
włączenia trzech spółek: Elektromontaż - 1 Katowice, ZPUE Poles, ZPUE Tools.
Drugim elementem są inwestycje w majątek trwały mające na celu realizację działań strategicznych w ramach
wprowadzenia nowych produktów oraz wdrażania nowatorskich technologii.
Nasz program inwestycyjny na okres od IV kwartału 2011 roku do 2013 roku obejmuje łączne wydatki w kwocie ponad
100 mln zł. Szczegółowy zakres planowanych wydatków prezentujemy w poniższej tabeli.
Tabela 24. Plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej ZPUE (tys. zł)
IV kwartał 2011
roku

Plany inwestycyjne w tys. zł.

Lp.

2012 rok

2013 rok

1

Inwestycja kapitałowa – nabycie Elektromontaż – 1 Katowice,
ZPUE Tools, ZPUE Poles

57 281

2

Zakup gruntów i budynków przeznaczonych do produkcji
elementów izolacyjnych

2 700

3

Przystosowanie budynku do produkcji elementów izolacyjnych

4

Linia do produkcji elementów izolacyjnych trójfunkcyjnego
łącznika izolacyjnego ŚN: Inwestycja

5

Doposażenie wydziału produkcji elementów izolacyjnych

6

Rozbudowa pomieszczeń biurowych przy hali maszyn

90

7

Modernizacja linii do produkcji elementów budowlanych

207

8

Przekwalifikowanie terenów leśnych na tereny przemysłowe

296

9

Linia do montażu trójfunkcyjnych łączników izolacyjnych ŚN i
rozdzielnic

980

10

Przedłużenie hali produkcyjnej

1 850

11

Nowa betoniarnia wraz z halą produkcyjną i linią technologiczną
do wytwarzania standardowych obudów betonowych

1 850

12

Przebudowa hali po starej lakierni proszkowej

3 500

13

Zakup żurawia samojezdnego

2 000

14

Zakup gruntów pod nowe inwestycje

1 000

15

Pozostałe inwestycje związane z odtworzeniem parku
maszynowego

1 940

16

Rozbudowa placu składowego wraz z suwnicą

17

Budowa budynku portierni wraz z szatniami

1 200

18

Przebudowa hal produkcyjnych

3 000

19

Dokończenie innych rozpoczętych inwestycji

520

100

2 807

2 000
900

200

9 150

6 800
850

160

RAZEM

65 041

14 440

21 900

Źródło: Spółka

6.2. Główne rynki
Podstawowym obszarem działania Grupy Kapitałowej ZPUE jest szeroko pojęty krajowy rynek urządzeń
elektroenergetycznych. Nasze produkty trafiają zarówno do podmiotów bezpośrednio tworzących krajowy system
elektroenergetyczny, w tym przede wszystkim do zakładów energetycznych jak również do podmiotów gospodarczych
realizujących projekty inwestycyjne, w skład których wchodzi budowa elementów infrastruktury energetycznej (np. stacje
transformatorowe, przyłącza, itp.). Z tego też względu analiza otoczenia rynkowego obejmuje trzy podstawowe sektory:
–

krajowy system elektroenergetyczny, w tym w szczególności segment infrastruktury przesyłowej,
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–
–

nowe źródła energii, w tym w szczególności podłączenia do sieci nowych podmiotów wytwórczych (elektrowni),
inwestycje realizowane w gospodarce, w skład których wchodzą projekty generujące popyt na różnego typu
instalacje elektroenergetyczne.

Infrastruktura przesyłowa
Na krajowy system elektroenergetyczny składa się:
–
–
–

segment wytwórczy (elektrownie),
sieć przesyłowa obejmująca linie i stacje elektroenergetyczne 750 kV, 400 kV i 220 kV. Sieć przesyłowa jest siecią
ogólnopolską i jest zarządzana przez jednego operatora PSE Operator S.A.,
sieć dystrybucyjna obejmująca 110 kV oraz linie średniego napięcia i linie niskiego napięcia. Sieci dystrybucyjne są
sieciami regionalnymi i są zarządzane przez regionalnych operatorów (np. ENEA, ENERGA, STOEN itp). Sieć
110 kV jest częścią sieci dystrybucyjnej, jednak ze względu na sposób pracy identyczny jak w sieci przesyłowej, jej
praca jest koordynowana przez PSE Operator S.A.

Z punktu widzenia działalności naszej Grupy Kapitałowej najbardziej istotnym segmentem systemu energetycznego jest
system przesyłowy, na który składa się sieć przesyłowa, sieć dystrybucyjna oraz system rozdziału, który obejmuje stacje
transformatorowe oraz systemy rozdzielnic.
Krajową sieć przesyłową tworzą linie i stacje 400 i 220 kV prądu przemiennego oraz fragmentarycznie 450 kV prądu
stałego. Zadaniem sieci przesyłowej jest przesyłanie energii elektrycznej z elektrowni systemowych rozmieszczonych
nierównomiernie na obszarze kraju do miejsc jej transformacji do sieci dystrybucyjnej 110 kV.
Sieć dystrybucyjną tworzą przede wszystkim linie i stacje 110 kV (wysokie napięcie) oraz linie średniego i niskiego
napięcia, której eksploatację i zarządzanie majątkiem prowadzą operatorzy systemów dystrybucyjnych.
Według stanu na koniec 2009 roku długość linii wysokiego napięcia kształtowała się na poziomie 46 tys. km i prawie
wyłącznie były to linie napowietrzne. Liczba transformatorów 110/SN wynosiła około 2,5 tys. szt.
Sieci średniego napięcia SN służą do przyłączenia źródeł wytwórczych i odbiorców końcowych zasilanych z tej sieci oraz
do zasilania sieci niskiego napięcia poprzez transformację SN/nN.
Według stanu na koniec 2009 roku długość linii średniego napięcia wynosiła około 302 tys. km, w tym długość sieci
napowietrznych około 234 tys. km. Liczba transformatorów SN/SN wynosiła około 1,2 tys. sztuk.
Sieci niskiego napięcia n/n służą do dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Według stanu na koniec
2009 roku długość linii nN w Polsce wynosiła około 428 tys. km, w tym długość linii napowietrznych około 290 tys.
km. Liczba transformatorów w stacjach SN/nN wynosi około 245 tysięcy. Stan krajowej sieci elektroenergetycznej
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 25. Linie energetyczne w Polsce (stan na koniec 2009 roku)
Rodzaj linii
Wysokie napięcia (WN)

Ogółem (km)

Napowietrzne (km)

Podziemne (km)

46 061

45 914

147

Średnie napięcia (SN)

301 969

234 404

67 565

Niskie napięcia (nN)

428 085

290 360

137 725

Razem

776 115

570 678

205 437

Źródło: POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zdecydowaną większość linii energetycznych w Polsce (ponad 73%) na koniec 2009 roku stanowiły linie napowietrzne.
Zlokalizowane są one przede na obrzeżach dużych miast, w mniejszych miastach oraz na obszarach wiejskich.
Napowietrzne linie niskiego napięcia wykorzystywane są także do instalowania obwodów oświetlenia drogowego
i umieszczanie opraw oświetleniowych na słupach linii.
Do podstawowych elementów sieci dystrybucyjnej należą m.in: przewody elektryczne, słupy i konstrukcje wsporcze,
stacje elektroenergetyczne oraz rozdzielnie. Główne podzespoły i elementy (za wyjątkiem kabli) wchodzące w skład sieci
dystrybucyjnej są wytwarzane w spółkach naszej Grupy Kapitałowej. Dlatego też staramy się stale monitorować stan
techniczny infrastruktury sieciowej oraz poziom inwestycji realizowany oraz planowany przez poszczególne zakłady
energetyczne.
Z informacji publikowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jakość sieci
elektroenergetycznych w Polsce jest bardzo słaba. Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę wieku obiektów sieci
przesyłowej na koniec 2008 roku.
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Z danych publikowanych przez ProLinea Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury wynika, że wiek około jednej trzeciej sieci
440 kV przekracza 30 lat, a w przypadku sieci 220 kV jest to ponad 80%. Według danych PSE-Operator S.A., spółki,
która kieruje pracą krajowego systemu energetycznego oraz zajmuje się infrastrukturą przesyłową, średni wiek linii 220
kV wynosi około 25 lat, linii 400 kV około 20 lat, natomiast średni wiek transformatorów to około 27 lat.
Podobnie zły jest stan lokalnych sieci średniego i niskiego napięcia. W szczególności dotyczy to sieci wiejskiej, która w
przeważającej mierze składa się z linii napowietrznych. PTPiREE szacuje, że około 30% krajowej sieci dystrybucyjnej
kwalifikuje się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Z tego też względu w okresie co najmniej najbliższych
kilkunastu lat należy spodziewać się systematycznych inwestycji w modernizację sieci. Według raportu opracowanego
przez PTPiREE z 2007 roku na modernizację sieci, których wiek przekroczył 30 lat i które wymagają wymiany, trzeba
wydać około 55 mld zł. Rozbudowa i modernizacja sieci zależą w praktyce od możliwości finansowych dystrybutorów. W
2007 roku inwestycje wszystkich 14 dystrybutorów działających w Polsce wyniosły 3,3 mld zł, w 2008 roku planowane
były na 3,9 mld zł, a w roku 2009 na 4,3 mld zł. Nakłady te obejmowały wydatki nie tylko na modernizację sieci, ale także
na rozwój i przyłączenia nowych odbiorców. Obecny stan infrastruktury sieciowej nie uległ istotnej poprawie w stosunku
do stanu z 2009 roku. Wysokie potrzeby inwestycyjne na modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych wynikają
również z faktu, iż obecny stan infrastruktury rodzi ryzyko braku zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej przy założeniu prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną zarówno przez
gospodarkę jak i odbiorców indywidualnych. Opierając się na danych Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury planowany
program inwestycyjny operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej na lata 2010 – 2015 zakłada:
– wybudowanie ok. 2 200 km przesyłowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (400 kV),
– zmodernizowanie ok. 1 500 km linii przesyłowych o napięciu 220 kV,
– wybudowanie ok.4 000 km linii o napięciu 110 kV,
– zmodernizowanie ok. 250 000 km linii oraz 95 000 stacji w sieciach dystrybucyjnych,
– wybudowanie 11 stacji najwyższych napięć oraz 163 stacje w sieci dystrybucyjnej,
– wybudowanie połączenia Polska-Litwa (tzw. most energetyczny).
Nasza Grupa Kapitałowa szacuje, że ze względu na znaczne różnice w kosztach, większość modernizowanych linii oraz
znaczną część nowych linii stanowić będą linie napowietrzne. W przypadku średnich napięć 1 km izolowanej linii
napowietrznej kosztuje około 120 tys. zł, a podziemnej około 290 tys. zł. W liniach niskich napięć różnice nie są już takie
duże, bo 1 km izolowanej linii napowietrznej kosztuje około 120 tys. zł, a kabla podziemnego – około 150 tys. zł.
Najbardziej znacząca różnica w cenie występuje dla linii przesyłowych. W zależności od konkretnych warunków budowa
linii podziemnej może być nawet do 20 razy droższa niż napowietrznej, 1 km izolowanych linii wysokich napięć kosztuje
około 350 tys. zł, a kabla podziemnego aż 2 mln zł.
Poziom realizowanych inwestycji w modernizację sieci będzie bezpośrednio wpływał na wielkość rynku zbytu dla
produktów naszej Grupy Kapitałowej, w tym słupów i transformatorów. W obecnie budowanych liniach stosuje się słupy
betonowe (dla linii niskiego i średniego napięcia) oraz słupy stalowe w liniach o napięciu od 110 kV wzwyż. W przypadku
linii opartych na słupach betonowych najbardziej nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie rodzaju stosowanych słupów
są obecnie żerdzie strunobetonowe wirowane o przekroju kołowym. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w
liniach SN i NN oraz w stacjach słupowych.

Nowe źródła energii
Istotnym elementem otoczenia naszej Grupy Kapitałowej jest segment związany z powstawaniem nowych wytwórców
energii elektrycznej, a w szczególności związany z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE). Wytwarzanie energii
elektrycznej na bazie odnawialnych źródeł energii należy to tzw. energetyki rozproszonej, charakteryzującej się
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geograficznym rozproszeniem relatywnie małych instalacji wytwórczych energii elektrycznej. Skutkuje to
zapotrzebowaniem na liczne instalacje elektroenergetyczne charakterystyczne dla tzw. pierwotnej dystrybucji energii.
Instalacje te obejmują między innymi systemy przesyłu energii z poszczególnych generatorów (np. wiatraków w
przypadku farmy wiatrowej) do transformatora oraz systemy transformatorów podwyższających napięcie do napięcia
przesyłowego w danej sieci (np. 110 kV, 220 kV, 400 kV) oraz systemy przyłączy do sieci przesyłowej.
Podpisanie przez Parlament Europejski „Europejskiego Pakietu Klimatycznego (3x20)” wymusza na wszystkich krajach
członkowskich Unii Europejskiej do roku 2020 konieczność produkcji 20% elektroenergii z odnawialnych źródeł w
stosunku do około 10% wytwarzanych obecnie. Można spodziewać się, że w najbliższych latach rozwój krajowej
energetyki opierał się będzie przede wszystkim na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z przyjętym przez Radę
Ministrów RP dokumentem „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” udział energii pozyskiwanej z odnawialnych
źródeł energii (OZE) powinien osiągnąć 15-proc. w zużyciu energii pierwotnej w 2020 roku. Natomiast biorąc pod uwagę
tylko energię elektryczną udział OZE w produkcji energii elektrycznej według założeń programu powinien w 2020 roku
przekroczyć 19%. Prognozę produkcji energii elektrycznej zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 26. Prognoza produkcji energii elektrycznej netto według paliw (TWh)
Wyszczególnienie

2010

2015

2020

Węgiel kamienny

68,2

62,9

62,7

Węgiel brunatny

44,7

51,1

40,0

Gaz ziemny

4,4

5,0

8,4

Produkty naftowe

1,9

2,5

2,8

Paliwo jądrowe

0,00

0,00

10,5

Energia odnawialna

8,0

17,0

30,1

Elektrownie wodno pompowe

1,0

1,0

1,0

Odpady

0,6

0,6

0,6

Razem

128,7

140,1

156,1

Udział energii z OZE (%)

6,2%

12,1%

19,3%

Źródło: Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Głównym źródłem rozwoju OZE w produkcji energii elektrycznej będą elektrownie wiatrowe oraz elektrownie oparte o
biomasę. Osiągnięcie celów zawartych w „Polityce energetycznej…” w zakresie energii odnawialnej wymagać będzie
jednak znacznych nakładów inwestycyjnych. Prognozy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wskazują, iż
osiągnięcie 15% udziału OZE w energii pierwotnej w 2020 roku wymagać będzie około 66 mld zł nakładów. W tabeli
poniżej podano jednostkowe nakłady inwestycyjne w zależności od rodzaju OZE.
Jednostkowe nakłady inwestycyjne (mln Euro/MW)
Biogazownie
System PV
Elektrownie wiatrowe małe
Elektrownie wodne <1 MW
Elektrownie wiatrowe morskie
Elektrownie wodne 1-10 MW
Układy CHP na biomasę
Elektrownie wodne >10 MW
Ciepłownie geotermalne
Elektrownie wiatrowe duże
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Kotły na biomasę
Źródło: ZPUE

-

1

2

3

4

5

Nakłady inwestycje w gospodarce
Skala prowadzonych inwestycji w gospodarce wpływa na popyt na urządzenia elektroenergetyczne. Zależy to od
wielkości i rodzaju realizowanych projektów inwestycyjnych. W przypadku dużych inwestycji typowym rozwiązaniem jest
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budowa przez inwestorów stacji transformatorowych wraz z przyłączem do sieci i rozdzielnicami. Małe inwestycje
natomiast generują popyt na rozdzielnie i drobny osprzęt elektroenergetyczny. Poziom nakładów inwestycyjnych zależy
przede wszystkim od ogólnej koniunktury gospodarczej, w tym w szczególności od tempa wzrostu gospodarczego,
mierzonego najczęściej dynamiką produktu krajowego brutto. Po okresie dekoniunktury światowej z lat 2008-2009, który
spowodował silne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, w roku 2010 pojawiły się symptomy ożywienia
gospodarczego. Umożliwiło to uzyskanie w 2010 roku oraz w pierwszych dwóch kwartałach 2011 wzrostu PKB na
poziomie około 4%. Począwszy jednak od drugiej połowy 2011 roku rośnie ryzyko działalności gospodarczej związane z
kryzysem niewypłacalności niektórych krajów europejskich należących do strefy euro. Według szacunków BŚ i MFW
niestabilna sytuacja w krajach strefy euro wpłynie na ograniczenie tempa wzrostu w gospodarce światowej w tym
również w Polsce. Przyjęty w budżecie wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 4% wydaje się przez większość ośrodków
analitycznych zbyt optymistyczny. Pomimo jednak ryzyka obniżenia tempa wzrostu PKB w Polsce do poziomu około 33,5%, wzrost gospodarczy w Polsce będzie znacząco wyższy niż w krajach Europy Zachodniej. Poniżej zaprezentowano
kształtowanie się kwartalnym wskaźników dynamiki PKB w Polsce od 2000 roku.

Należy zwrócić uwagę, iż z wyjątkiem roku 2009 w ostatnich latach dynamika nakładów inwestycyjnych w gospodarce
wyraźnie przekraczała dynamikę PKB. W szczególności dynamika nakładów związanych z wytworzeniem i
zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę była zawsze wyższa niż dynamika produktu
krajowego brutto. Biorąc pod uwagę planowaną skalę inwestycji w sektor energetyczny oraz dotychczasowy poziom
nakładów wydają się uzasadnione oczekiwania, iż niezależnie od wahań w koniunkturze gospodarczej nakłady
inwestycyjne związane z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię pozostaną na relatywnie wysokim i stabilnym
poziomie. Poniżej w tabeli przedstawiono podstawowe wskaźniki dynamiki PKB, nakładów inwestycyjnych ogółem oraz
nakładów na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.
Tabela 27. Wybrane wskaźniki dynamiki PKB i nakładów inwestycyjnych
Wskaźniki dynamiki (okres poprzedni =100)

2006

2007

2008

2009

PKB

106,2

106,8

105,1

101,6

Nakłady inwestycyjne ogółem

116,8

120,4

110,7

99,2

Nakłady na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodę

106,4

125,5

113,5

106,3

Źródło: GUS

Producenci urządzeń elektroenergetycznych
Na krajowym rynku urządzeń elektroenergetycznych funkcjonuje szereg podmiotów wytwarzających urządzenia i
podzespoły zbliżone do oferowanych przez Grupę Kapitałową ZPUE. Większość producentów nie posiada jednak tak
szerokiej oferty produktowej jak Grupa ZPUE, która oferuje m.in. stacje transformatorowe kontenerowe i słupowe,
żerdzie strunobetonowe wirowane, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, rozłączniki i odłączniki, obudowy i łącza
kablowo-pomiarowe, izolatory, formy wtryskowe i formy do prasy dla żerdzi i złącz kablowych.
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W poniższej tabeli przedstawiono najważniejszych konkurentów Grupy ZPUE w poszczególnych grupach produktowych.
Tabela 28. Głowni konkurenci Grupy ZPUE wg głównych produktów
Grupa wyrobów

Nazwa firmy konkurencyjnej
Elektromontaż-Lublin Sp. Z o.o.
El-Q Sp.z o.o

Kontenerowe stacje transformatorowe

Enco Sp. Z o.o.
UESA Polska Sp.z o.o.
ABB Sp. Z o.o
Elektromontaż Poznań S.A.
Schneider Electric
Rozdzielnice SN

Siemens
Elektrobudowa S.A.
Elektromontaż-Lublin Sp. Z o.o.
UESA Polska Sp.z o.o.
Schneider Electric
Elektrobudowa S.A.
Moeller Electric

Rozdzielnice nN

Elektromontaż-Lublin Sp. Z o.o.
Elektrotermia
Elektrotim S.A.
Wirbet S.A.
Strunobet

Żerdzie wirowane

PBE Elbud Gdańsk S.A.
Solbet
Emiter
Incobex Sp. Z o.o.

Złącza kablowe niskiego napięcia

Saks-Pol sp. jawna
Pelmet sp.jawna
Źródło: Spółka

Brak jest publicznie dostępnych szczegółowych analiz rynkowych dotyczących rynku producentów urządzeń
elektroenergetycznych w Polsce. Nasze szacunki w zakresie udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach rynku
opierają się na badaniach własnych, w tym przede wszystkim na analizie struktury wydatków inwestycyjnych
realizowanych przez zakłady energetyczne. Pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej ZPUE jest zróżnicowana w zależności
od asortymentu. Według oceny Zarządu, Grupa Kapitałowa ZPUE z udziałem w rynku powyżej 60% posiada pozycję
lidera na rynku kontenerowych stacji transformatorowych. Ponadto znaczącymi udziałami rynkowymi nasza Grupa
Kapitałowa dysponuje w segmencie rozdzielnic średniego napięcia (ok. 40%), rozłączników i odłączników (20%),
słupowych stacji transformatorowych (ok. 15%) oraz w segmencie żerdzi wirowanych (15%). W pozostałych segmentach
szacujemy, że nasze udziały rynkowe wahają się od kilku do kilkunastu procent.

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową i główne rynki zbytu
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi poza wymienionymi poniżej nie wystąpiły czynniki mające
istotny wpływ na działalność podstawową i główne rynki zbytu.
Nasza Spółka otrzymała wsparcie w postaci dotacji obejmującej umorzenie kredytu technologicznego, udzielonego na
zakup środków trwałych i zwrot wydatków na projekty celowe. Otrzymane wsparcie zwiększa wynik danego okresu
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych przez dotację środków trwałych. Wartość ta wykazywana
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jest w rachunku zysków i strat w poz. „Dotacje” w pozostałych przychodach operacyjnych. Wartość otrzymanych dotacji
w poszczególnych okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi była następująca:
Wyszczególnienie
Wartość otrzymanych dotacji

3 kw. 2011
863

3 kw. 2010
1012

I poło. 2011

I poł. 2010

609

699

2010

2009

1 474

2008

1 863

1 168

6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Spółki od patentów lub
licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów
produkcyjnych
Ani ZPUE S.A., ani spółki zależne Spółki nie są uzależnieni od patentów, licencji, umów przemysłowych lub finansowych
ani od nowych procesów produkcyjnych. Grupa Kapitałowa wykorzystuje w procesach produkcyjnych patenty i licencje,
jednak zdaniem Zarządu Grupa nie korzysta w nich w stopniu, który miałby charakter uzależnienia. W przypadku umów
finansowych strategią Spółki jest utrzymywanie 3 do 4 banków finansujących, co pozwala płynnie przenieść wagę
finansowania z jednego na drugi bank w przypadku wystąpienia problemów z rolowaniem finansowania
krótkoterminowego lub w przypadku braku możliwości znalezienia wspólnego stanowiska negocjacyjnego co do
warunków finansowania.

6.5. Założenia wszelkich oświadczeń Spółki dotyczących jego pozycji konkurencyjnej
Na Dzień Prospektu nasza Spółka nie posiada szczegółowych publikacji i opracowań rynkowych zawierających
informacje odnośnie pozycji konkurencyjnej ZPUE S.A. bądź też podmiotów z Grupy Kapitałowej ZPUE. Dane w
zakresie opisu otoczenia rynkowego, w tym: rynku elektroenergetycznego związanego z przesyłem i rozdziałem energii,
rynku nowych źródeł energii, danych makroekonomicznych, opierają się na publikacjach prasowych bądź informacjach
dostępnych w Internecie w postaci raportów i artykułów. Źródła tych informacji zostały podane w pkt. 23.2.

7. Struktura organizacyjna
7.1. Opis Grupy Kapitałowej oraz miejsca Spółki w tej Grupie
Grupa Kapitałowa ZPUE S.A. powstała w 2010 roku i składa się z jednostki dominującej ZPUE S.A. oraz czterech
podmiotów zależnych, nad którymi sprawuje kontrolę bezpośrednią.
Głównym profilem działalności Spółki i jego Grupy Kapitałowej jest produkcja urządzeń elektroenergetycznych do
rozdziału energii elektrycznej. Spółka i podmioty jej Grupy Kapitałowej prowadzą także działalność handlowa w zakresie
materiałów do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
ZPUE S.A. w tej Grupie Kapitałowej pełni funkcję właścicielską - zarządzającą, czyli nadrzędną i dominującą,
wyznaczając kierunki współpracy i rozwoju wszystkich firm. ZPUE S.A., jako główny podmiot Grupy Kapitałowej i
wiodący w kraju producent urządzeń dla elektroenergetyki, konsekwentnie tworzy coraz szerszą ofertę, zdobywając
kolejne segmenty rynku, kompletując dostawy w ramach Grupy, a w konsekwencji wzmacniając konkurencyjność
urządzeń i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową ZPUE S.A.
ZPUE S.A. produkuje urządzenia do linii kablowych i napowietrznych, takie jak: kontenerowe stacje transformatorowe,
rozdzielnice średniego napięcia, rozdzielnice niskiego napięcia, słupowe stacje transformatorowe i aparaturę do linii
napowietrznych. Urządzenia te mają zastosowanie we wtórnej dystrybucji zakładów energetycznych i przemysłowych na
terenie Polski, Europy i świata. Spółka prowadzi kompleksową realizację instalacji elektroenergetycznych w nowych,
modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki. Realizuje „pod klucz” stacje średniego i niskiego napięcia.
Oferuje generalne wykonawstwo (w zakresie energetycznym) dla obiektów użyteczności publicznej. Zapewnia optymalny
i profesjonalny serwis systemów zasilania.
Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej uzupełniają i rozszerzają zakres działalności realizowanej przez podmiot
dominujący w Grupie, czyli ZPUE S.A. Zostały one wydzielone zgodnie z profilem działalności, w celu sprawnego,
skoordynowanego działania całej Grupy Kapitałowej a zakres ich działania jest następujący:
- ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach uzupełnia i poszerza ofertę Grupy Kapitałowej poprzez produkcję złącz kablowych
i obudów z tworzyw termoutwardzalnych. Urządzenia te trafiają do masowych odbiorców indywidualnych (na przykład
domy jednorodzinne) i small biznesu. Spółka zajmuje się także sprzedażą oraz remontami transformatorów, prowadzi
także pomiary termowizyjne;
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- „Zawod błocznych kompliektnych transformatorowych podstacij” OOO w Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki,
Federacja Rosyjska) zajmuje się produkcją obudów betonowych oraz kompletnych stacji transformatorowych w
obudowach betonowych;
- „Promyszliennyje inwiesticii” OOO w Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki, Federacja Rosyjska) zajmuje się
wynajmem nieruchomości, oraz utrzymaniem ruchu w spółce BKTP.
- OOO ZPUE Ukraina w Synelnykowe (Republika Ukrainy) zajmuje się działalnością handlową na terenie Ukrainy.

Schemat Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. został przedstawiony poniżej.

ZPUE S.A.
51%

99,9%

80%

ZPUE Gliwice

ZPUE Ukraina

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

51%

BKTP

PI

Źródło: Spółka

7.2. Istotne podmioty zależne od Spółki
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu ZPUE S.A. posiada udziały w innych przedsiębiorstwach opisanych poniżej. Są to
wszystkie powiązania kapitałowe ZPUE S.A. (za wyjątkiem powiązania wskazanego w pkt 25 Prospektu) a poniższe
podmioty (za wyjątkiem spółek: „Zawod błocznych kompliektnych transformatorowych podstacij” OOO, „Promyszliennyje
inwiesticii” OOO, OOO ZPUE Ukraina) mają istotne znaczenie dla działalności Grupy Kapitałowej ZPUE.
ZPUE Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Przedmiot działalności: produkcja złącz kablowych i obudów z tworzyw termoutwardzalnych.
Kapitał zakładowy ZPUE Gliwice sp. z o.o. wynosi 1.500.000,00 PLN i dzieli się na 15.000 udziałów po 100,00 PLN
każdy. ZPUE S.A posiada 14.966 udziałów ZPUE Gliwice sp. z o.o., stanowiących 99,9% kapitału zakładowego tej spółki
oraz uprawniających Spółkę do wykonywania 99,9% głosów na zgromadzeniu wspólników ZPUE Gliwice sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono informacje o spółkach zależnych ZPUE S.A. które nie mają obecnie istotnego znaczenia dla
działalności Grupy Kapitałowej:






Spółka „Zawod błocznych kompliektnych transformatorowych podstacij” OOO w Osiedlu Tołmaczewo (obwód
Leningradzki, Federacja Rosyjska) zajmuje się produkcją obudów betonowych oraz kompletnych stacji
transformatorowych w obudowach betonowych. Spółka jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością a jej kapitał zakładowy wynosi 10.000,00 rubli. ZPUE S.A posiada udział o wartości 5.100,00
rubli, stanowiący 51% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 51% głosów
na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Spółka „Promyszliennyje inwiesticii” OOO w Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki, Federacja Rosyjska)
zajmuje się wynajmem nieruchomości, oraz utrzymaniem ruchu w spółce ZBKTP. Spółka jest odpowiednikiem
polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jej kapitał zakładowy wynosi 85.000.000,00 rubli. ZPUE S.A
posiada udział o wartości 43.350.000,00 rubli, stanowiący 51% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniający
ZPUE S.A. do wykonywania 51% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Spółka OOO ZPUE Ukraina w Synelnykowe (Republika Ukrainy) zajmuje się działalnością handlową na terenie
Ukrainy. Spółka jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jej kapitał zakładowy
wynosi 8.000 Euro. ZPUE S.A posiada udział o wartości 6.400 Euro, stanowiący 80% kapitału zakładowego tej
spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 80% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
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Historyczne informacje finansowe obejmujące lata 2008- 2009 nie obejmują danych powyższych spółek, gdyż Spółka nie
sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej.
Ponieważ ZPUE S.A. zaczęła tworzyć Grupę Kapitałową w roku 2010 historyczne informacje finansowe za rok 2010
prezentują skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz jednej z powyższych (ZPUE Gliwice sp.
z o.o.) jednostek zależnych. Dołączone do niniejszego Prospektu sprawozdanie finansowe pro forma na dzień 30
września 2011 roku prezentuje skonsolidowane dane finansowe spółek: ZPUE S.A., ZPUE Gliwice sp. z o.o.,
Elektromontaż - 1 Katowice S.A., ZPUE Poles sp. z o.o. i ZPUE Tools sp. z o.o. – ZPUE S.A. nie objęła konsolidacją
danych finansowych pozostałych spółek z uwagi na ich małą istotność w wartościach skonsolidowanych Grupy
Kapitałowej oraz ze względu na fakt, iż koszty pozyskania wiarygodnych informacji finansowych przewyższyłyby korzyści
ekonomiczne z ich pozyskania i zaprezentowania.

8. Środki trwałe
8.1. Informacje dotyczące istniejących znaczących rzeczowych aktywów trwałych
Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki wynosi 117.770 tys. złotych.
Znaczącymi rzeczowymi aktywami trwałymi Grupy Kapitałowej są nieruchomości, obiekty produkcyjne, obiekty
magazynowe, maszyny, urządzenia położone we Włoszczowej, Gliwicach i Katowicach. Środkiem trwałym, spełniającym
kryterium „środka trwałego o znacznej wartości”, który został uznany przez ZPUE S.A. za znaczący dla prowadzonej
działalności, jest środek o początkowej wartości jednostkowej powyżej 3.000.000 PLN.
Spółki Grupy Kapitałowej są właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, które zostały nabyte na potrzeby
prowadzenia działalności produkcyjnej. Poniżej zamieszczono informacje zarówno o znaczących rzeczowych aktywach
trwałych, jak i informacje o nieruchomościach wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej.
8.1.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej związane z działalnością produkcyjną
Znaczące rzeczowe aktywa trwałe ZPUE S.A. i Grupy Kapitałowej (kryterium przyjęte dla uznania aktywa za znaczące –
wartość inwentarzowa brutto powyżej 3.000.000 PLN) zostały opisane w poniższej tabeli:
Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej

Środek trwały

Rok wprowadzenia do
ewidencji środków
trwałych

Wartość
inwentarzowa brutto
(w tys. PLN)

Wartość inwentarzowa
netto według stanu na
dzień 30.06.2011 r.
(w tys. PLN)

ZPUE S.A. (Włoszczowa)
Linia do proekologicznego malowania z
zastosowaniem techniki farb proszkowych

2011

9.408

9.303

Hala betoniarni

2002

6.480

6.210

Hala maszyn

1999

6.480

6.210

Hala montażu rozdzielnic w stacjach
kontenerowych

2007

6.291

6.124

Budynek administracyjno - socjalny

1997

6.256

6.087

Budynek warsztatowo – biurowy

1998

5.483

5.274

Hala betoniarni

2009

4.564

4.412

Hala montażowa

1997

4.452

4.267

Hala produkcyjna

1997

3.911

3.820

Śmigłowiec EC120 Colibri

2008

5.356

2.252

ZPUE Gliwice sp. z o.o. (Gliwice)
Hala produkcyjna nr 1 położona w Gliwicach
przy ul. Portowej

2004

4.108

4.051

Hala produkcyjna nr 2 położona w Gliwicach
przy ul. Portowej

2007

3.008

2.924

Źródło: Spółka
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Na niektórych z powyższych aktywów ustanowione są obciążenia lub też są one przedmiotem leasingu operacyjnego, co
zostało wskazane szczegółowo poniżej:

Środek trwały

Tytuł prawny

Ustanowione obciążenia

Linia do proekologicznego malowania z
zastosowaniem techniki farb proszkowych

Własność ZPUE

Zastaw na rzecz banku PKO BP S.A., będący
zabezpieczeniem kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka umowna do kwoty 20.000.000,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się hala na rzecz
banku Kredyt Bank S.A., będąca zabezpieczeniem
kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomości na kwotę
20.400.000,00 zł, hipoteka łączna w kwocie
39.210.840,00 zł na nieruchomości, na której znajduje
się hala na rzecz banku PKO BP S.A. będąca
zabezpieczeniem kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka łączna do kwoty 20.000.000,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się hala na rzecz
banku Kredyt Bank S.A., będąca zabezpieczeniem
kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka kaucyjna łączna na kwotę 20.400.000,00 zł,
hipoteka łączna w kwocie 39.210.840,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się budynek na rzecz
banku PKO BP S.A., będąca zabezpieczeniem kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka umowna do kwoty 12.000.000,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się budynek na rzecz
banku BNP Paribas Bank Polska S.A., będąca
zabezpieczeniem kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka umowna do kwoty 20.000.000,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się hala na rzecz
banku Kredyt Bank S.A., będąca zabezpieczeniem
kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka kaucyjna łączna na kwotę 20.400.000,00 zł,
hipoteka łączna w kwocie 39.210.840,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się hala na rzecz
banku PKO BP S.A,. będąca zabezpieczeniem kredytu.

Własność ZPUE

Hipoteka kaucyjna łączna na kwotę 20 400 000,00 zł,
hipoteka łączna w kwocie 39.210.840,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się hala na rzecz
banku PKO BP S.A., będąca zabezpieczeniem kredytu.

Korzystanie przez
ZPUE na podstawie
umowy leasingu
operacyjnego

Brak

Własność ZPUE
Gliwice sp. z o.o.

Hipoteka umowna do kwoty 9.750.000,00 zł na
nieruchomości, na której znajduje się hala na rzecz
banku BNP Paribas Bank Polska S.A,. będąca
zabezpieczeniem kredytu.

Hala betoniarni

Hala maszyn

Hala montażu rozdzielnic w stacjach
kontenerowych

Budynek administracyjno-socjalny

Budynek warsztatowo-biurowy

Hala betoniarni

Hala montażowa

Hala produkcyjna

Śmigłowiec EC120 Colibri

Hala produkcyjna nr 1 położona w Gliwicach
przy ul. Portowej
Źródło: Spółka

8.1.2. Nieruchomości Grupy Kapitałowej
Poza znaczącymi rzeczowymi aktywami trwałymi wskazanymi w pkt 8.1.1. powyżej ZPUE i spółki Grupy Kapitałowej są
właścicielami i użytkownikami nieruchomości, które zostały opisane w poniższej tabeli:

Położenie

Lp.

Wielkość
i struktura

Tytuł prawny

Ustanowione
obciążenia/ograniczenia

Prawo własności objęte
KW nr KI1W/00028347/2
prowadzoną przez Sąd

Na rzecz PKO BP S.A. z
siedzibą w Warszawie:

Przeznaczenie
ZPUE S.A.

1.

Włoszczowa,
woj.

ZPUE S.A.

Działki
gruntu nr
3945/7,

Na nieruchomości
znajdują się budynki
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świętokrzyskie

3945/10

przemysłowe.

pow. 1,8357 ha.

Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

hipoteka umowna łączna
kaucyjna do kwoty
20,4 mln PLN,
hipoteka umowna łączna
kaucyjna do kwoty
9,59 mln PLN,
hipoteka umowna łączna
kaucyjna do kwoty 1,918
mln PLN,
hipoteka umowna łączna
w kwocie 1,445 mln PLN,
hipoteka umowna łączna
w kwocie 39 210 840 PLN.

Włoszczowa,
2.

woj.
świętokrzyskie

Działki
gruntu nr
3937/2,
3937/3,
3937/4,
3945/4

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

pow. –
2,0170 ha.

Prawo własności objęte
KW nr KI1W/00020387/8
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Na rzecz BNP Paribas
Bank Polska S.A. siedzibą
w Warszawie:
hipoteka umowna w
kwocie 12 mln PLN.

Na rzecz PKO BP S.A. z
siedzibą w Warszawie:
hipoteka umowna łączna
kaucyjna do kwoty
20,4 mln PLN,
Włoszczowa,
3.

woj.
świętokrzyskie

Działka
gruntu nr
7500/2
pow. 1,3446 ha.

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

Prawo własności objęte
KW nr KI1W/00031436/7
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

hipoteka umowna łączna
kaucyjna do kwoty
9,59 mln PLN,
hipoteka umowna łączna
kaucyjna do kwoty 1,918
mln PLN,
hipoteka umowna łączna
w kwocie 1,445 mln PLN,
hipoteka umowna łączna
w kwocie 39 210 840 PLN.

Włoszczowa,
4.

woj.
świętokrzyskie

Włoszczowa,
5.

woj.
świętokrzyskie

Włoszczowa,
6.

woj.
świętokrzyskie

Włoszczowa,
7.

woj.
świętokrzyskie

Włoszczowa,
8.

woj.
świętokrzyskie

Działka
gruntu nr
7500/3
pow. 0,6252 ha.

Działka
gruntu nr
7500/4
pow. 0,1346 ha.

Działka
gruntu nr
7500/10
pow. 0,0701 ha.
Działki
gruntu nr
7500/13,
7500/39

Prawo własności objęte
KW nr 52394 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Brak

Na nieruchomości
znajduje się wiata
stalowa.

Użytkowanie wieczyste
wraz z odrębną
własnością budynków
objęte KW nr
KI1W/00031380/9
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Brak

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

Prawo własności objęte
KW nr 32697 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Brak

Działka niezabudowana.

Prawo własności objęte
KW nr 54007prowadzoną
przez Sąd Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Brak

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe oraz las.

Prawo własności objęte
KW nr KI1W/00048108/1
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział

pow. 0,3081 ha.
Działki
gruntu nr
3948/1,
3948/2
pow. -

ZPUE S.A.

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

Prospekt Emisyjny
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Ksiąg Wieczystych.

0,7659 ha.

Włoszczowa,
9.

10.

woj.
świętokrzyskie

Włoszczowa,
woj.
świętokrzyskie

Działki
gruntu nr
3949/1,
3949/2
pow. 0,7607 ha.
Działki
gruntu nr
3956/4,
3950/2,
3950/9,
3951, 3952,
3955/3,
3954/3,
3954/8,
3956/8,
3955/10

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe oraz las.

Prawo własności objęte
KW nr KI1W/00022541/0
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Na rzecz Kredyt Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie:

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

Prawo własności objęte
KW nr KI1W/00035880/2
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy we
Włoszczowie, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych.

Na rzecz Kredyt Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie :

hipoteka umowna łączna
w kwocie 20 mln PLN.

hipoteka umowna do
kwoty 20 mln PLN.

pow. 3,3909 ha.
ZPUE Gliwice sp. z o.o.

1.

2.

3.

4.

Gliwice,
woj. śląskie

Gliwice,
woj. śląskie

Gliwice,
woj. śląskie

Gliwice,
woj. śląskie

Działki
gruntu nr
35, 36
pow. 1,0118 ha.

Działka
gruntu nr
165
pow. 0,0667 ha.

Działki
gruntu nr
166/2, 167,
pow. 0,2133ha.

Działki
gruntu nr
45, 164
pow. 0,2016ha.

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

Użytkowanie wieczyste
wraz z odrębną
własnością budynków
objęte KW nr
GL1G/00082375/4
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach,
VIII Wydział Ksiąg
Wieczystych.

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

Współużytkowanie
wieczyste (udział spółki:
1327/10000) wraz z
odrębną własnością
budynków objęte KW nr
GL1G/00106861/3
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach,
VIII Wydział Ksiąg
Wieczystych.

Brak

Na nieruchomości
znajdują się budynki
przemysłowe.

Współużytkowanie
wieczyste (udział spółki:
1327/10000) wraz z
odrębną własnością
budynków objęte KW nr
GL1G/00082376/1
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach,
VIII Wydział Ksiąg
Wieczystych.

Brak

Na nieruchomości
znajduje się plac
transformatorowy.

Użytkowania wieczyste
wraz z odrębną
własnością budynków
objęte KW nr
GL1G/00118814/7
prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach,
VIII Wydział Ksiąg
Wieczystych

Brak

Na rzecz BNP Paribas
Bank Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie:
hipoteka umowna w
kwocie 9,75 mln PLN.

Źródło: Spółka

8.2. Planowane nabycie znaczących aktywów trwałych Spółki
Wśród prowadzonych i planowanych w latach 2011-2013 inwestycji największą przewidywaną wartość mają:
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- nabycie pakietów większościowych akcji Elektromontaż – 1 Katowice oraz udziałów ZPUE Tools i ZPUE Poles za
kwotę 57 mln zł;
- nowa betoniarnia wraz z halą produkcyjną i linią technologiczną do wytwarzania standardowych obudów betonowych
- ok. 11 mln PLN (lata 2012-2013);
- inwestycje związane z odtworzeniem parku maszynowego - ok. 8,7 mln PLN (lata 2012-2013);
- linia do produkcji elementów izolacyjnych trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN – ok. 4,9 mln PLN (lata 20112012);
- linia do wytwarzania elementów i podzespołów metalowych trójfunkcyjnego łącznika ŚN - ok. 4,8 mln PLN (lata 20112012).
Każda z planowanych powyżej inwestycji może skutkować nabyciem znaczących rzeczowych aktywów trwałych, jednak
w chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie wartości tych aktywów i precyzyjne wskazanie tych, które spełniają
przyjęte kryterium istotności (początkowa wartość jednostkowa powyżej 3.000.000 PLN). Źródłem finansowania
wymienionych inwestycji będą środki własne Grupy Kapitałowej, środki pochodzące z kredytu inwestycyjnego oraz środki
z dotacji europejskich.
Prowadząc działalność, Spółka podejmuje wszelkie starania, aby działać zgodnie z przepisami prawa i regulacjami
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. ZPUE S.A. nie posiada wiedzy o jakichkolwiek postępowaniach toczących
się wobec niego, lub co do których istnieje realna groźba, że zostaną wszczęte w przyszłości w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, jak również o jakichkolwiek zobowiązaniach, które mogą zostać nałożone na Spółkę na
podstawie takich przepisów.

8.3. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na
wykorzystanie przez Spółkę rzeczowych aktywów trwałych
8.3.1. Zarządzanie środowiskiem w ZPUE S.A.
Od roku 2007 nieprzerwanie do chwili obecnej Spółka posiada certyfikat zgodności systemu zarządzania środowiskiem z
normą EN-ISO 14001:2004 w zakresie projektowania, prac rozwojowych, produkcji, instalowania i serwisu wyrobów
elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz w zakresie produkcji prefabrykatów betonowych. System zarządzania
środowiskiem jest zintegrowany z systemem zarządzania jakością według EN-ISO 9001:2008. Jednostką certyfikującą
jest TÜV NORD CERT GmbH.
8.3.2. Wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska
Spółka i jej Grupa Kapitałowa podlegają przepisom i regulacjom odnoszącym się do ochrony środowiska, które mają
istotne znaczenie dla prowadzonej działalności produkcyjnej. Do najważniejszych z nich należą:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm.).
Ani Spółka ani spółki jej Grupy Kapitałowej nie mają obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
działalności, jednakże, otrzymują pewne pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, jak również inne
decyzje administracyjne wymagane przez przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wymogi wyżej wymienionych
pozwoleń są dotrzymywane, a w ciągu ostatniego roku nie wystąpiły żadne przekroczenia w tym zakresie.
ZPUE S.A. posiada następujące pozwolenia sektorowe wydane przez Starostę Włoszczowskiego:



pozwolenie z dnia 14 czerwca 2004 r. (znak: ROL.V.7647/28/04), zmienione przez pozwolenie z dnia 6 lutego 2006
r. (znak: ROL.V.7647/2/06) na wytwarzanie odpadów, powstających w wyniku prowadzonej przez ZPUE S.A.
działalności; termin obowiązywania pozwolenia: 14 czerwca 2014 roku;
pozwolenie z dnia 16 listopada 2005 r. (znak: ROL.II.7644/5/05) na wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów ze
źródeł technologicznych eksploatowanych w zakładzie ZPUE S.A.; termin obowiązywania pozwolenia: 16 listopada
2015 roku.

Wytwarzane odpady - złom oraz oleje są sprzedawane do recyklingu jako surowce do ponownego przerobu. Odpady
urządzeń elektrycznych są przekazywane nieodpłatnie organizacji odzysku. Pozostałe odpady są odbierane i
utylizowane na koszt ZPUE S.A. przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, z którymi Spółka podpisała stosowne
umowy o współpracy.
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Spółka nie posiada decyzji wodnoprawnej, gdyż takowa nie jest wymagana – woda zakupywana jest od
Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie, ścieki technologiczno - sanitarne są odbierane
przez oczyszczalnię miejską, a wody opadowe są retencjonowane na terenie zakładu Spółki.
ZPUE S.A. jest bezpośrednim importerem podzespołów elektrycznych z Włoch. W przedmiotowym zakresie
zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która nakłada obowiązki w zakresie odzysku i
recyklingu materiałów opakowaniowych sprowadzonych wraz z komponentami z terenu Unii Europejskiej. Obowiązek ten
realizowany jest przez Spółkę częściowo samodzielnie (zbiórka własna i przekazanie do recyklingu folii PE i makulatury),
a częściowo przez organizację odzysku, z którą Spółka ma podpisaną umowę o współpracy.
Ponadto, ZPUE S.A. z tytułu korzystania ze środowiska wnosi stosowne opłaty do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego.
W obszarze działalności prowadzonej przez Spółkę nie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z późn. zm.) w zakresie w
jakim jego wyroby nie są objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu po wycofaniu z eksploatacji. Działalność ZPUE S.A.
nie podlega pod dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (tzw. dyrektywa REACH).
8.3.3. Rozwiązania technologiczne mające na celu minimalizację uciążliwości zakładu dla środowiska
W zakładzie Spółki znajduje się instalacja do recyklingu sześciofluorku siarki (SF6), stosowanego w produkowanych
przez siebie rozdzielnicach średniego napięcia jako gaz izolacyjny. Instalacja umożliwia odzysk gazu, uznawanego za
jedną z substancji odpowiedzialnych za tzw. efekt cieplarniany, z wyeksploatowanych lub uszkodzonych urządzeń i jego
ponowne wykorzystanie, zapobiegając tym samym jego niekontrolowanemu uwalnianiu do atmosfery.
Obecnie ZPUE S.A. wspólnie z ośrodkami naukowo-technicznymi w Polsce realizuje projekt badawczy mający na celu
opracowanie i wdrożenie technologii pozwalającej na zastąpienie SF6 jako izolatora, suchym powietrzem, które
z ekologicznego punktu widzenia jest gazem neutralnym dla atmosfery.
W roku 2011 ZPUE SA. uruchomiła nową instalację do pasywacji blach, w której stosowany jest proces chemiczny
o niskiej uciążliwości dla środowiska – używane dotychczas związki chromu zastąpione zostały solami cyrkonu.

9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej
Analiza zarządzania zasobami finansowymi naszej Grupy Kapitałowej została przeprowadzona na podstawie
historycznych rocznych informacji finansowych za lata 2010-2008 oraz śródrocznych informacji finansowych za okres I
połowy 2011 roku oraz za okres 3 kwartałów 2011r. zawartych w:
–

–
–

skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym naszej Spółki na dzień 30 września 2011 roku
obejmującym i za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 sporządzonym zgodnie z Międzynarodowi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które nie było badane i nie zostało poddane przeglądowi przez
biegłego rewidenta,
skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz za okres od 1
stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, sporządzonym według Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, które było przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta,
jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowych na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz za okres od 1 stycznia
2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzonym według Polskich Standardów Rachunkowości, które podlegało
badaniu przez biegłego rewidenta.

Analiza sytuacji operacyjnej i finansowej została sporządzona w oparciu o analizę wskaźnikową.

9.1. Sytuacja finansowa w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
W okresie 2008-2010 oraz w 3 kwartałach 2011 roku działalność naszej Grupy Kapitałowej koncentrowała się przede
wszystkim na:
–
–
–

rozszerzeniu zakres działalności i umocnieniu pozycji rynkowej w krajowym sektorze elektroenergetycznym,
działaniach restrukturyzacyjnych związanych z prowadzeniem działalności w warunkach spowolnienia
gospodarczego,
rozszerzeniu Grupy Kapitałowej poprzez skupienie wokół ZPUE S.A. podmiotów z branży elektroenergetycznej.

Ze względu na fakt, iż sprzedaż naszej Grupy Kapitałowej koncentruje się na rynku krajowym, Grupa ZPUE relatywnie
dobrze poradziła sobie w okresie światowego kryzysu finansowego. Pomimo, iż spowodował on znaczące spowolnienie
rozwoju krajowej gospodarki, sprzedaż naszej Grupy Kapitałowej na rynku krajowym pozostawała relatywnie stabilna.
Natomiast spadek koniunktury na rynkach zagranicznych skutkował w 2009 roku ograniczeniem zamówień od
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kontrahentów zagranicznych i przełożył się na nieznaczne obniżenie sprzedaży eksportowej. W efekcie uzyskany
poziom sprzedaży w 2009 roku tylko w niewielkim stopniu był niższy niż w roku poprzednim. Natomiast w roku 2010
nasza sprzedaż wyraźnie wzrosła co było wynikiem poprawy koniunktury. Sprzedaż w roku 2010 była o blisko 10%
wyższa od poziomu zrealizowanego w roku 2009. Przyrost sprzedaży był kontynuowany również z I połowie 2011 roku
oraz w 3 kwartale 2011 roku. Zanotowana dynamika sprzedaży za okres 3 kwartałów 2011 roku w stosunku do
porównywalnego okresu w 2010 roku wyniosła 27,4%.
W całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi sprzedaż naszej Grupy Kapitałowej charakteryzuje
relatywnie silne zjawisko sezonowości sprzedaży, które przekłada się również na wahania zysku operacyjnego.
Sezonowość sprzedaży wynika przede wszystkim z faktu, iż nasze produkty znajdują zastosowanie w branży
elektroenergetycznej, która przeprowadza swoje inwestycje przede wszystkim w II połowie roku. Przekłada się to na
poziom zamówień na nasze produkty i powoduje, ze średnio około 65% sprzedaży oraz wyniku operacyjnego nasza
Grupa Kapitałowa realizuje w II połowie roku.
W okresie lat 2008-2009, pomimo pogorszenia warunków działalności na skutek spowolnienia gospodarczego w Polsce,
nasza Grupa Kapitałowa osiągała stabilny poziom zysku operacyjnego, który pozwalał na realizację rentowności
sprzedaży na poziomie 5,4%-5,5%. Na utrzymanie tego poziomu rentowności wpłynęły także działania racjonalizujące
poziom kosztów operacyjnych, w tym w szczególności kosztów sprzedaży. W roku 2010, dzięki przyspieszeniu wzrostu
PKB w Polsce oraz poprawie koniunktury na rynkach światowych, nasza Grupa Kapitałowa uzyskała wzrost zysku
operacyjnego o 29% w stosunku do roku 2009 oraz wzrost rentowności na poziomie operacyjnym w wysokości 6,4%.
Wyniki za 3 kwartały 2011 roku na poziomie zysku operacyjnego pokazały przyrost o 53,1% w stosunku do 3 kwartałów
2010 roku. Pomimo osiągnięcia dużego wzrostu w tym okresie, negatywnie na dynamikę zysku operacyjnego wpłynął
wzrost części kosztów operacyjnych wynikających z rozliczenia bonusów za osiągnięte dobre wyniki w sprzedaży z roku
2010 oraz prowadzona strategia sprzedażowa w I kwartale 2011 roku nakierowana przede wszystkim na pozyskiwanie
nowych klientów i zwiększaniu udziału w rynku, która została okupiona utratą części marży w I kwartale 2011 roku.
Korzystana koniunktura w kolejnych kwartałach umożliwiła odbudowę rentowności sprzedaży. W efekcie w okresie 3
kwartałów 2011 roku nastąpił wzrost marży na poziomie zysku operacyjnego do 5,1% w stosunku do 4,3% osiągniętego
w okresie 3 kwartałów 2010 roku.
Segment działalności finansowej (przychody i koszty finansowej) nie miał istotnego wpływu na kształtowanie się wyniku i
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wykazywał roczne ujemne saldo na poziomie od 1,3 do1,4
mln zł. Było to wynikiem przede wszystkim struktury finansowania kapitału obrotowego, który w części finansowany jest
kredytem obrotowym, który generuje koszty odsetkowe. Ponadto zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w tym
okresie tworzone były rezerwy na należności odsetkowe, które również obciążyły koszty finansowe. Natomiast na
przychody finansowe złożyły się przede wszystkim odsetki i rozwiązane rezerwy na należności odsetkowe.
W okresie 2008-2009, nasza Grupa Kapitałowa zanotowała tylko nieznaczny spadek zysku netto, który w 2009 obniżył
się o 11% w stosunku do roku 2008. Jednocześnie osiągnięta rentowność sprzedaży na poziomie netto obniżyła się do
3,8% w stosunku do 4,1% osiągniętego w roku poprzednim. Wzrost sprzedaży i wyniku operacyjnego w roku 2010
znalazł swoje odzwierciedlenie w znaczącym przyroście zysku netto, który zwiększył się o 34% w stosunku do roku
2009. Poprawa wyników została osiągnięta przy jednoczesnym wzroście rentowności netto sprzedaży do poziomu 4,7%.
Wyniki za I połowę 2011 roku wskazują na dalszy wzrost wyniku netto o blisko 30% w stosunku do I połowy 2010 roku.
Dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży oraz wzroście marży operacyjnej wynik netto za 3 kwartały 2011 roku
wykazują jeszcze większa dynamikę niż w I połowie roku. Uzyskany po 3 kwartałach zysk netto był blisko 70% wyższy o
w stosunku do osiągniętego w okresie 3 kwartałów 2010 roku.
W okresie objętym historycznymi informacjami nasza Grupa Kapitałowa prowadziła inwestycje, które spowodowały
systematyczny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych. W okresie od 2008 roku do 2010 poziom wydatków
inwestycyjnych kształtował się średnio nieznacznie powyżej poziomu amortyzacji. Natomiast w roku 2011 poziom
inwestycji znacząco wzrósł. Wynikało to z faktu rozpoczęcia kilku inwestycji finansowanych częściowo ze środków Unii
Europejskiej, w tym przede wszystkim: linii do proekologicznego malowania (9,4 mln zł), łącznika izolacyjnego średnich
napięć (3,2 mln zł) oraz rozbudowy hali lakierni proszkowej (1,2 mln zł). W efekcie na koniec 3 kwartału wartość
rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 118.160 tys. zł. Opis głównych inwestycji został zaprezentowany w pkt 5.1.
Dokumentu Rejestracyjnego.
Poniżej w tabeli przedstawiono wybrane pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów (tys. zł) oraz wybrane
wskaźniki rentowności naszej Grupy Kapitałowej.
Tabela 29. Wybrane pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów (tys. zł) oraz wybrane wskaźniki rentowności
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży netto

30.09.2011 30.09.2010 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008*
251 785

197 557

156 991

117 552

310 296

282 568

299 682

46 896

37 078

28 732

21 143

60 641

50 537

52 472

9 941

8 229

6 210

4 806

12 460

11 382

13 616

Koszty ogólnego zarządu

24 765

21 702

16 767

13 806

30 572

26 311

23 676

EBITDA

21 775

15 172

12 150

8 933

30 835

25 389

25 302

727

1 288

468

1 056

2 253

2 528

1 311

Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

Saldo pozostałej działalności operacyjnej
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Wyszczególnienie

30.09.2011 30.09.2010 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008*

Zysk operacyjny

12 917

8 435

6 223

3 587

19 862

15 372

16 491

-508

-1 146

-725

-693

-1 422

-1 273

-1 408

Zysk brutto

12 409

7 289

5 498

2 894

18 440

14 099

15 083

Zysk netto

9 793

5 769

4 373

2 393

14 601

10 861

12 247

Zysk netto przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego

9 792

5 769

4 372

2 393

14 601

10 860

12 247

18,6%

18,8%

18,3%

18,0%

19,5%

17,9%

17,5%

Rentowność EBITDA

8,6%

7,7%

7,7%

7,6%

9,9%

9,0%

8,4%

Rentowność działalności operacyjnej

5,1%

4,3%

4,0%

3,1%

6,4%

5,4%

5,5%

Rentowność netto

3,9%

2,9%

2,8%

2,0%

4,7%

3,8%

4,1%

Aktywa ogółem

309 137

263 368

290 676

252 192

276 301

248 457

180 771

Aktywa trwałe

159 660

131 979

147 115

130 063

135 081

129 691

72 980

Aktywa obrotowe

149 477

131 389

143 562

122 129

141 220

118 766

107 791

Kapitały własne

154 845

135 611

149 477

144 299

144 978

140 872

87 122

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Saldo przychodów i kosztów
finansowych

Rentowność brutto sprzedaży

154 292

127 757

141 199

107 893

131 323

107 585

93 649

Rentowność aktywów ogółem

3,2%

2,2%

1,5%

0,9%

5,3%

4,4%

6,8%

Rentowność kapitału własnego

6,3%

4,3%

2,9%

1,7%

10,1%

7,7%

14,1%

* dane wg PSR
Zasady wyliczania wskaźników:


wskaźniki rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku ze sprzedaży, zysku operacyjnego, zysku operacyjnego
powiększonego o amortyzację oraz zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży netto produktów, usług, towarów
i materiałów,



wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – zysk netto w danym okresie / stan aktywów na koniec danego okresu,



wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysku netto w danym okresie / stan kapitałów własnych na koniec danego
okresu.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nasza Grupa Kapitałowa utrzymywała płynność finansową
na stosunkowo bezpiecznym poziomie. Poziom środków obrotowych w tym okresie stale przekraczał wartość
zobowiązań krótkoterminowych. Wartości wskaźników płynności bieżącej oraz wskaźników płynności szybkiej
kształtowały się w graniach 1,0-1,4. Podstawowe wskaźniki płynności przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 30. Wskaźniki płynności
Wyszczególnienie

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

Wskaźnik bieżącej płynności

1,3

1,2

1,3

1,4

1,3

1,4

1,4

Wskaźnik płynności szybkiej

0,9

0,9

1,0

1,1

1,0

1,1

1,1

* na podstawie danych skonsolidowanych
Zasady wyliczania wskaźników:


wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec
danego okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów obrotowych,



wskaźnik szybkiej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do stanu zobowiązań
krótkoterminowych na koniec okresu; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie
zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności,

Działalność naszej Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi charakteryzuje
relatywnie duża stabilność wskaźników rotacji obliczonych na bazie danych rocznych. Wskaźnik rotacji zapasów
oscylował w latach 2008-2010 w granicach 30-33 dni. Jest to efekt przede wszystkim stabilnej bazy naszych kluczowych
klientów oraz dobrego planowania procesu realizacji poszczególnych zamówień. Biorąc pod uwagę wskaźniki rotacji
zapasów obliczone dla danych śródrocznych zauważalne są znaczne wahania wskaźników oraz ich zróżnicowanie w
stosunku do wskaźników obliczonych na podstawie danych rocznych. Jest to efekt występowania sezonowości
sprzedaży, która wpływa na znaczny wzrost poziomu zapasów na koniec czerwca, które są przygotowywane w związku
z występowaniem zwiększonej sprzedaży w II połowie roku. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika
rotacji zapasów powyżej 40 dni na koniec czerwca 2011 i powyżej 45 dni na koniec czerwca 2010 roku. Dane za 3
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kwartały 2011 roku wykazują utrzymanie wskaźników rotacji zapasów na poziomie podobnym do tego z końca czerwca
2011.
Ze względu na różne grupy naszych odbiorców istnieje zróżnicowanie w terminach płatności za nasze produkty ze strony
klientów, co przekłada się na poziom wskaźnika rotacji należności handlowych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż
struktura naszych odbiorców pozostaje względnie stała (hurtownie ok. 35% sprzedaży, wykonawcy robót energetycznych
ok. 25%, inwestorzy ok. 15%, zakłady energetyczne ok. 15%, pozostali ok.10%), wskaźnik rotacji należności w
omawianym okresie pozostawał relatywnie stabilny i kształtował się na poziomie 100-120 dni.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nasza Grupa Kapitałowa utrzymywała wskaźniki rotacji
zobowiązań handlowych na relatywnie stabilnym poziomie. Nie występowało również istotne zróżnicowanie wskaźników
w ciągu roku obrotowego. Prowadzona polityka zakupowa zakłada utrzymanie stabilnych dostaw w ciągu całego roku i
minimalizację ryzyka związanych z ewentualnym brakiem podzespołów w II połowie roku, kiedy to następuje zwiększenie
poziomu produkcji.
Podstawowe wskaźniki rotacji poszczególnych składników kapitału obrotowego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 31. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego (liczba dni)
Wyszczególnienie

30.09.2011 30.09.2010 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Cykl rotacji zapasów

45,8

45,5

41,9

46,2

33,3

32,8

29,9

Cykl rotacji należności handlowych

95,2

120,0

104,1

125,7

118,7

110,1

97,5

Cykl rotacji zobowiązań handlowych

77,6

102,2

84,5

85,6

89,8

81,2

72,2

141,0

165,6

146,0

172,0

152,0

142,9

127,4

63,4

63,4

61,5

86,3

62,2

61,7

55,2

Cykl operacyjny
Cykl konwersji gotówki
* na podstawie danych skonsolidowanych
Zasady wyliczania wskaźników:


cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres,
pomnożony przez liczbę dni w okresie,



cykl rotacji należności – stosunek stanu należności z tytułu dostaw i usług na koniec danego okresu do przychodów ze
sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie,



cykl rotacji zobowiązań – stosunek stanu zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania finansowe i inne
zobowiązania na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w
okresie,



cykl operacyjny - suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności,



cykl konwersji gotówki – różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi naszą Grupę Kapitałową charakteryzował relatywnie stabilny
poziom zadłużenia, który mierzony stosunkiem zobowiązań do aktywów ogółem wahał się od 51,8% na koniec 2008 roku
do 47,5% na dzień 31 grudnia 2010 roku. Wartość tego wskaźnika nie uległa istotnej zmianie również w 2011 roku, który
na koniec września 2011 roku wyniósł 49,9%.
Na istniejące zobowiązania Grupy Kapitałowej na 30.09.2011 składały się zobowiązania długoterminowe o wartości
21.732 tys. zł oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 116.136 tys. zł. W ramach zobowiązań
długoterminowych największą pozycję stanowiły kredyty bankowe w kwocie 19.531 tys. zł. Pozostałą część zobowiązań
długoterminowych stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości 2.201 tys. zł.
Na zobowiązania krótkoterminowe na 30.09.2011 składały się: zobowiązania o charakterze handlowym tj. z tytułu
dostaw i usług (60.582 tys. zł), zaliczki na poczet dostaw (1.834 tys. zł), zobowiązania z tytułu kredytów (41.256 tys. zł),
zobowiązania z tytułu leasingu (3.473 tys. zł) oraz pozostałe zobowiązania (8.991 tys. zł). W ramach pozostałych
zobowiązań główną pozycję stanowiły zobowiązania publiczno-prawne oraz zobowiązania pracownicze.
Ponadto na 30.09.2011 zostały utworzone rezerwy w wysokości 9.660 tys. zł., na które składały się:
–
–
–

rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 8.523 tys. zł,
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w wysokości 1.079 tys. zł,
pozostałe rezerwy w wysokości 58 tys. zł.
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Podstawowe wskaźniki zadłużenia dla naszej Grupy Kapitałowej przedstawia poniższa tabela.
Tabela 32. Wskaźniki zadłużenia
Wyszczególnienie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

30.09.2011 30.09.2010 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
49,9%

48,5%

48,6%

42,8%

47,5%

43,3%

51,8%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

7,0%

1,9%

6,1%

1,5%

1,9%

2,6%

5,6%

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego

37,6%

40,5%

36,8%

34,9%

39,7%

34,2%

43,8%

Wskaźnik zadłużenia odsetkowego

20,4%

13,0%

16,7%

13,3%

12,6%

10,3%

15,2%

* na podstawie danych skonsolidowanych
Zasady wyliczania wskaźników:


wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań krótko i długoterminowych oraz rezerw i rozliczeń międzyokresowych
do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania w działalności spółki,



wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział
zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności,.



wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – relacja zobowiązań krótkoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział
zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu działalność,.



wskaźnik zadłużenia odsetkowego – stosunek zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego do ogólnej
sumy aktywów, określa udział zobowiązań o charakterze finansowym w finansowaniu działalności.

9.2. Wynik operacyjny
9.2.1. Czynniki mające istotny wpływ na wynik z działalności operacyjnej
Na działalność operacyjną naszej Grupy Kapitałowej wpływa szereg czynników o charakterze wewnętrznym,
wynikających z uwarunkowań działalności naszej Grupy i realizowanej strategii rozwoju oraz czynników zewnętrznych,
wynikających z otoczenia rynkowego.
Do najważniejszych czynników zewnętrznych, które wpłynęły na przychody i wynik na poziomie operacyjnym naszej
Grupy Kapitałowej, należą:
–
–
–
–
–

stan krajowej sieci elektroenergetycznej zarówno przesyłowej jak też sieci dystrybucyjnej, który warunkuje
konieczność wymiany i modernizację poszczególnych elementów sieci, w tym w szczególności sieci
napowietrznych,
światowy kryzys gospodarczy oraz silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w roku 2009, które
spowodowało spadek zamówień od odbiorców i obniżenie się przychodów ze sprzedaży oraz zmusiło Zarząd do
szukania nowych kierunków rozwoju oraz optymalizacji kosztowej,
spadek zamówień ze strony kontrahentów zagranicznych spowodowany ograniczeniem inwestycji
modernizacyjnych w sektorze elektroenergetycznym w Europie,
rozwój nowych źródeł energii, który zwiększył zapotrzebowanie na nowe instalacje elektroenergetyczne,
inwestycje prowadzone przez zakłady energetyczne (sektor dystrybucji energii), które wpływały na zakres oraz
poziom zamówień od producentów sprzętu elektroenergetycznego.

Wśród elementów o charakterze wewnętrznym, decydujący wpływ na nasze wyniki operacyjne miały następujące
czynniki:
– decyzja o budowie grupy kapitałowej skupiającej wokół ZPUE S.A. jako spółce dominującej podmioty działające w
branży urządzeń elektroenergetycznych, w tym objęcie konsolidacją spółki ZPUE Gliwice Sp. z o.o.,
– koncentracja działalności operacyjnej na najbardziej rentownych obszarach rynku, w tym segmencie
kontenerowych stacji transformatorowych, żerdzi wirowanych o przekroju łukowym oraz narzędzi,
– koncentracja sprzedaży na rynku krajowym, co umożliwiło stabilizację poziomu przychodów w okresie spowolnienia
gospodarczego w Polsce w okresie 2009 roku oraz pozwoliło zachować stabilną sytuację finansową naszej Grupy
Kapitałowej,
– decyzja o intensyfikacji sprzedaży w I połowie 2011 roku, która umożliwiła zwiększenie udziału w rynku, kosztem
nieznacznie obniżonej marży na sprzedaży,
– zmiana zasad rachunkowości na MSR począwszy od III kwartału 2010 roku; Spółki tworzące grupę kapitałową
ZPUE SA sporządzają sprawozdania finansowe w oparciu o regulacje MSSF; W związku z powyższym dokonano
przekształcenia sprawozdań sporządzonych w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości na sprawozdania
finansowe zgodne z regulacjami MSSF, oraz uzupełniono sprawozdania o skonsolidowane sprawozdania
finansowe; Ponadto w I kwartale roku 2011, w związku z faktem, iż w momencie przejścia na MSSF Grupa nie
dokonała przeszacowania środków trwałych do wartości godziwej, bazując na danych historycznych, spółki
tworzące grupę dokonały retrospektywnego przeszacowania wartości środków trwałych z grupy ‘0”, „1” i „2” KŚT do
wartości godziwej. Wpływ zmian na wyniki finansowe został szczegółowe zaprezentowany w raporcie półrocznym
za I połowę 2011 roku,
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–

otrzymane dotacje obejmujące umorzenie kredytu technologicznego udzielonego na zakup środków trwałych i zwrot
wydatków na projekty celowe. Wartość otrzymanych dotacji oraz sposób ich rozliczenia w rachunku zysków i strat
został zaprezentowany w pkt. 6.3.

9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie nastąpiły istotne zmiany w poziomie sprzedaży netto
naszej Grupy Kapitałowej. Nieznaczne wahania w sprzedaży netto, które wystąpiły w okresie objętym historycznymi
informacjami finansowymi były wynikiem czynników wymienionych w pkt. 9.2.1.
Ponadto, przewidujemy, że w ramach realizacji strategii rozwoju dokonamy przejęcia 3 kolejnych pomiotów z branży
elektroenergetycznej: Elektromontaż - 1 Katowice S.A., Tools Sp. z o.o., Poles Sp. z o.o., które zostaną objęte
konsolidacją i wpłyną na wszystkie kategorie finansowe naszego sprawozdania finansowego. Wpływ potencjalnego
przejęcia tych spółek na nasze wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE został zaprezentowany poprzez
zamieszczenie w Prospekcie informacji finansowej pro forma.
9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały
istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną
Spółki
Wśród czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność operacyjną naszej
Grupy Kapitałowej, można wymienić:
–
–
–
–
–
–

globalny kryzys gospodarczy z przełomu lat 2008/2009, który m.in. ograniczył poziom inwestycji w branży
elektroenergetycznej na rynku europejskim oraz ogólny poziom inwestycji w gospodarce, obniżając zamówienia
podmiotów zagranicznych będących odbiorcami urządzeń wytwarzanych przez naszą Grupę Kapitałową,
pogorszenie koniunktury w gospodarce krajowej, które skutkowało obniżeniem tempa wzrostu PKB i trudnościami w
sprzedaży produktów naszej Grupy Kapitałowej,
polityka monetarna NBP w zakresie stóp procentowych, które warunkują cenę kredytu bankowego i wpływają na
koszty finansowania działalności naszej Grupy Kapitałowej,
bieżąca i prognozowana ogólnoświatowa koniunktura gospodarcza, która wpływa na nakłady inwestycyjne
przeznaczane na rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej, które warunkują również popyt na
urządzenia elektroenergetyczne,
polityka energetyczna Polski, w tym w szczególności sposób oraz tempo realizacji programu „Polityka energetyczna
Polski do roku 2030”, która wpłynie na wysokość nakładów inwestycyjnych na rozwój i modernizację krajowego
potencjału energetycznego,
rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym w szczególności elektrowni wiatrowych, które są najczęściej
wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej do bezpośredniej produkcji energii elektrycznej.

10. Zasoby kapitałowe
10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału
Nasza Grupa Kapitałowa utrzymuje bezpieczną strukturę finansowania majątku. Biorąc pod uwagę wskaźnik
finansowania aktywów trwałych kapitałami stałymi oparty o dane skonsolidowane, aktywa trwałe są całkowicie
finansowane kapitałami stałymi (kapitałami własnymi, powiększonymi o zobowiązania długoterminowe), które w okresie
objętym historycznymi informacjami finansowymi znacząco przewyższały wartość posiadanych aktywów trwałych. W tym
okresie nastąpił przyrost aktywów trwałych, który był spowodowany przeprowadzonymi inwestycjami w rzeczowe oraz
finansowe aktywa trwałe. Przyrost ten został sfinansowany przede wszystkim przez wzrost kapitałów własnych oraz w
mniejszym stopniu przez wzrost zobowiązań kredytowych. W efekcie wskaźniki struktury finansowania aktywów trwałych
na 30.09.2011 i na 31.12.2011 utrzymały się na porównywalnym poziomie do odnotowanych na koniec 2009 i 2008 roku.
Głównym składnikiem kapitałów stałych jest kapitał własny, który na 30.09.2011 roku wyniósł 154.845 tys. zł. Na kapitały
obce o charakterze stałym składały się przede wszystkim utworzone rezerwy o łącznej wartości 9.660 tys. zł, kredyt
długoterminowy o wartości 19.531 tys. zł, oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.201 tys. zł. Główne
kategorie rezerw na 30.09.2011 zostały zaprezentowane w pkt. 9.1.
Podstawowe dane oraz wskaźniki struktury finansowania naszej Grupy Kapitałowej przedstawia poniższa tabela.
Tabela 33. Kapitały stałe Grupy Kapitałowej ZPUE (tys. zł)
Wyszczególnienie (tys. zł)
1. Aktywa trwałe, w tym:
- wartości niematerialne i prawne

ZPUE S.A.

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

159 660

131 979

147 114

130 063

135 081

129 691

72 980

17 261

14 696

17 176

14 692

15 084

13 533

1 726
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Wyszczególnienie (tys. zł)

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

0

0

0

0

0

0

0

118 160

104 263

117 770

103 334

108 174

104 240

65 547

23 524

12 315

11 501

11 372

11 105

11 345

590

715

705

668

665

718

573

5 117

2. Kapitały stałe, w tym:

186 237

150 220

176 698

157 699

160 057

156 329

98 054

- kapitały własne

154 845

135 611

149 477

144 299

144 978

140 872

87 122

31 392

14 609

27 221

13 400

15 079

15 457

10 932

19 531

0

14 587

0

826

1 678

3 936

9 660

9 588

9 465

9 527

9 846

9 000

858

2 201

5 021

3 169

3 873

4 407

4 779

6 138

Pokrycie aktywów trwałych kapitałami
stałymi

116,6%

113,8%

120,1%

121,2%

118,5%

120,5%

134,4%

Pokrycie aktywów trwałych kapitałami
własnymi

97,0%

102,8%

101,6%

110,9%

107,3%

108,6%

119,4%

Udział zobowiązań finansowych w
finansowaniu aktywów trwałych

18,3%

7,3%

16,3%

7,3%

7,9%

8,2%

6,6%

Udział zobowiązań finansowych w
kapitałach stałych

15,7%

6,4%

13,6%

6,0%

6,7%

6,8%

4,9%

- wartość firmy
- rzeczowe aktywa trwałe
- aktywa finansowe
- pozostałe

- kapitały obce długoterminowe, w tym:
- kredyty i pożyczki
- rezerwy
- pozostałe zobowiązania
długoterminowe

Na 30.09.2011 zadłużenie odsetkowe naszej Grupy Kapitałowej wynosi 60.787 tys. zł i składa się na nie 41.256 tys. zł z
tytułu kredytów krótkoterminowych oraz 19.531 tys. zł kredytów długoterminowych. Informacja na temat czynnych umów
kredytowych została zaprezentowana w pkt. 22.1. Dokumentu Rejestracyjnego. Poniżej zamieszczono informację o
poziomie zadłużenia odsetkowego w ramach poszczególnych kredytów.
Kredyty Bankowe/Pożyczki

Bank

Kwota limitu
(tyś. zł)

Termin spłaty

Oznaczenie
waluty

Kwota
pozostała do
spłaty

Kredyt w rachunku bieżącym
umowa nr 202-127/LW/I/13/2007

PKO BP S.A.

9 000

04.09.2013

PLN

3 746

Kredyt obrotowy nieodnawialny
umowa nr 202-127/LW/I/13/2007

PKO BP S.A.

8 000

04.09.2013

PLN

7 320

Kredyt inwestycyjny umowa nr 67
1020 2629 0000 9796 0046 0568

PKO BP S.A.

23 065

31.03.2016

PLN

17 866

Kredyt inwestycyjny umowa nr 06
10202629 0000 9196 0054 2373

PKO BP S.A.

850

31.12.2015

PLN

0

Kredyt Bank S.A.

35 000

27.04.2012

PLN

25 059

Wielocelowa linia kredytowa
umowa nr WAR/2011/11/167/CB

BNP Paribas Bank
Polska S.A.

8 000

03.07.2012

PLN

492

Wielocelowa linia kredytowa
umowa nr WAR/2011/11/168/CB ZPUE Gliwice

BNP Paribas Bank
Polska S.A.

6 500

02.08.2012

PLN

6 304

Kredyt obrotowy nr
3683273LD20041100

Razem

90 415

60 787

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, pomimo pogarszającej się koniunktury gospodarczej na
świecie, zanotowaliśmy niewielki ale systematyczny wzrost poziomu aktywów obrotowych, który świadczy o rozwijaniu
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aktywności gospodarczej naszej Grupy Kapitałowej. Głównym składnikiem aktywów obrotowych na 30.09.2011 były
należności, na które składały się przede wszystkim należności handlowe.
Głównym źródłem finansowania rzeczowych składników aktywów obrotowych były zobowiązania handlowe oraz kredyty
krótkoterminowe. Poziom kapitału obrotowego oraz źródła jego finansowania przedstawia poniższa tabela.
Tabela 34. Kapitał obrotowy (tys. zł)
Wyszczególnienie (tys. zł)

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

149 477

131 389

143 562

122 129

141 220

118 766

107 791

- zapasy

42 152

32 852

36 056

29 760

28 288

25 376

24 559

- należności

96 137

95 559

98 535

89 580

110 447

90 915

81 086

- środki pieniężne i ekwiwalenty

8 463

378

6 475

279

247

214

605

- pozostałe

2 725

2 600

2 496

2 509

2 238

2 261

1 541

2. Zobowiązania krótkoterminowe, w
tym:

122 900

113 148

113 978

94 493

116 244

92 128

82 717

- kredyty i pożyczki krótkoterminowe i
inne zobowiązania finansowe

44 729

33 018

34 340

32 753

33 264

22 048

19 811

- zobowiązania handlowe

71 407

73 759

72 684

55 147

76 321

62 868

59 291

- pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe

6 764

6 371

6 953

6 593

6 659

7 212

3 615

Pokrycie aktywów obrotowych
zobowiązaniami krótkoterminowymi

82,2%

86,1%

79,4%

77,4%

82,3%

77,6%

76,7%

Udział zobowiązań finansowych w
finansowaniu aktywów obrotowych

29,9%

25,1%

23,9%

26,8%

23,6%

18,6%

18,4%

1. Aktywa obrotowe, w tym:

10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych
Podstawowym źródłem generowanych środków pieniężnych w całym okresie funkcjonowania naszej Spółki oraz Grupy
Kapitałowej były przepływy z działalności operacyjnej. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, z
wyjątkiem I połowy 2010 roku, działalność operacyjna pozwalała na generowanie stabilnych, dodatnich strumieni
gotówki, które pozwoliły sfinansować kapitał obrotowy oraz współfinansować realizowane wydatki inwestycyjne.
Głównym źródłem przepływów operacyjnych był realizowany zysk brutto oraz amortyzacja. Ujemne przepływy
operacyjne w I połowie 2010 roku były efektem relatywnie niskiego wyniku finansowego przy jednoczesnym wystąpieniu
znacznego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w tym okresie. Relatywnie niewielki poziom zysku w I połowie 2010
roku był efektem słabej koniunktury w I połowie roku. Na istotne pozycje korygujące przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej w całym omawianym okresie wpłynęła pozycja „odsetki i dywidendy”, która związana jest z
eliminacją z części operacyjnej skutków pieniężnych zdarzeń gospodarczych zaliczanych do działalności inwestycyjnej.
Wartość tej korekty w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynosiła od 0,9 mln zł do 1,9 mln zł.
Ponadto w roku 2010 na pozostałe korekty złożyły się między innymi: wartość przeszacowania przyjętych w ciągu roku
2010 składników majątku na kwotę 1 974 tys. zł. oraz wartość netto zlikwidowanych składników majątku na kwotę
143 tys. zł.
Przepływy z działalności inwestycyjnej odzwierciedlają przede wszystkim zakupy środków trwałych, prace montażowe
oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych. Do 2009 roku włącznie, łączna wartość wydatków inwestycyjnych
kształtowała się na poziomie porównywalnym do poziomu amortyzacji za ten okres. W kolejnych okresach w związku z
działaniami modernizacyjnymi i rozbudową Grupy Kapitałowej wartość nakładów istotnie wzrosła. Główne wydatki
obejmowały między innymi: w roku 2008 zakup urządzeń do produkcji elementów budowlanych (2 mln zł), wydatki
związane z rozbudową hali montażu aparatury rozdzielczej i hali czystego montażu (1,6 mln zł), wydatki związane z
rozbudową hali montażu rozdzielnic w stacjach kontenerowych (2 mln zł), rozbudowę budynku administracyjnobiurowego (1,5 mln zł), w roku 2009 m.in. wydatki związane z dalszą rozbudowę budynku biurowego (1,3 mln zł), zakup
linii automatycznej do obróbki elementów stalowych (1,2 mln zł), wydatki związane z wdrożeniem wyłącznika
próżniowego tornistrowego SN 1250 A/24kV (1 mln zł), wydatki związane z wdrożeniem rozdzielnic kompaktowych z
izolacją SF6 (1,4 mln zł), w roku 2010 m.in. wydatki związane z rozbudową hali lakierni proszkowej (2,6 mln zł),
modernizacja linii do produkcji elementów betonowych (1,6 mln zł), zakup środków transportu (3,7 mln zł). W roku 2010
w wydatkach inwestycyjnych odzwierciedlone zostały również wydatki związane z nabyciem 99,9% akcji spółki ZPUE
Gliwice Sp. z o.o. w kwocie 12,1 mln zł, która poza ceną za nabywane udziały obejmuje również pozostałe koszty
nabycia (koszty sporządzenia wyceny, koszty aktu notarialnego, itp.). W okresie 3 kwartałów 2011 roku przepływy z
działalności inwestycyjnej odzwierciedlają m.in. wydatki związane z budową linii do proekologicznego malowania (9,4
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mln zł), budową linii do wytwarzania elementów metalowych (4,8 mln zł), wydatki związane z wdrożeniem
trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego SN i małogabarytowych rozdzielnic (1,62 mln zł, wydatki związane z
wyposażeniem i uruchomieniem linii do proekologicznego malowania (1,2 mln zł). Ponadto w przepływach pieniężnych z
działalności inwestycyjnej odzwierciedlone zostały wydatki na nabycie 51% udziałów w dwóch spółkach rosyjskich:
Inwestycje Przemysłowe Sp. z o.o. oraz Zakład Kompletnych Transformatorowych Stacji Sp. z o.o. Inwestycje te zostały
opisane w pkt. 5.2.1.
Przepływy z działalności finansowej odzwierciedlają przede wszystkim źródła finansowania naszych wydatków w
rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne. W okresie obejmującym lata 2008-2009 przepływy środków
pieniężnych z działalności finansowej były ujemne wynikały przede wszystkim z płatności leasingowych oraz spłaty rat
kredytów. Począwszy od roku 2010 wraz ze wzrostem nakładów inwestycyjnych zwiększeniu uległo wykorzystanie
zewnętrznych źródeł finansowania, co znalazło swoje odbicie w dodatniej wartości przepływów pieniężnych z
działalności finansowej. W tym czasie zwiększeniu uległo wykorzystanie kredytu obrotowego oraz zaciągnięty został w
2010 roku kredyt inwestycyjny, którego poziom wykorzystania na koniec września 2011 roku wyniósł 17,9 mln zł.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nasza Spółka nie wypłacała dywidendy. Na 30.09.2011
nasza Grupa Kapitałowa dysponowała gotówką w wysokości 8,4 mln zł. Podstawowe pozycje rachunku przepływów
pieniężnych naszej Grupy Kapitałowej przedstawia poniższa tabela.
Tabela 35. Przepływy pieniężne (tys. zł)
Przepływy środków pieniężnych
Przepływy
środków
operacyjnej, w tym:

z

30.09.2011

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

2010

2009

2008

działalności
15 484

12 753

12 301

-3 104

15 898

18 754

14 117

Zysk brutto

12 409

7 289

5 498

2 894

18 440

14 099

12 247

Amortyzacja

8 858

6 737

5 927

5 346

10 973

10 017

8 811

Odsetki i dywidendy, netto

1 939

1 363

1 582

864

1 887

1 803

1 756

-222

-322

39

-150

-324

-479

-58

Podatek dochodowy zapłacony

-2 858

-958

-672

-116

-3 383

-2 296

Zmiana kapitału obrotowego, w tym:

-4 141

-1 627

15

-11 079

-9 307

-4 816

-9 890

-13 789

-7 421

-7 696

-4 329

-2 858

172

261

14 549

-4 542

12 131

1 100

-16 549

-3 400

-24 930

-4 901

10 336

-4 420

-7 850

10 100

-1 588

14 779

-501

271

-88

-863

-2 388

426

1 251

-32 783

-16 866

-17 460

-3 339

-19 697

-10 310

-10 660

571

315

206

150

323

627

539

2

2

2

2

2

2

3

-25 025

-5 064

-17 668

-3 491

-7 903

-10 939

-11 202

-8 331

-12 119

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej

- zmiana stanu zapasów
- zmiana stanu należności
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
(bez kredytów i pożyczek)
Pozostałe korekty

Przepływy
środków
inwestycyjnej, w tym:

z

działalności

Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialnych
Wpływy z aktywów finansowych
Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych
Udzielone pożyczki
Nabycie aktywów finansowych

-12 119

Dywidendy i udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
Inne wydatki
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Przepływy środków pieniężnych

30.09.2011

Przepływy środków z działalności finansowej,
w tym:

30.09.2010

30.06.2011

30.06.2010

2010

2009

2008

25 561

4 240

11 487

6 531

3 772

-8 576

-3 781

50 140

10 610

26 573

11 104

11 782

654

6 052

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i
dopłat do kapitałów
Wpływy
z
wartościowych
Wpływy z
pożyczek

emisji

tytułu

dłużnych

zaciągnięcia

papierów

kredytów

/

Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego

-2 953

-2 880

-2 026

-1 683

-3 919

-3 104

-2 662

-19 684

-2 124

-11 476

-2 023

-2 202

-4 300

-5 369

-1 942

-1 366

-1 584

-867

-1 889

-1 826

-1 802

8 262

127

6 328

88

-27

-132

-324

46

-38

100

22

-60

15

-23

Środki pieniężne na początek okresu

161

188

161

188

188

320

889

Środki pieniężne na koniec okresu

8 423

315

6 489

276

161

188

565

0

0

0

0

0

0

255

Spłata kredytów / pożyczek
Odsetki zapłacone
Pozostałe wydatki

Zmiana stanu środków pieniężnych netto, w
tym:
- różnice kursowe netto

- o ograniczonej możliwości dysponowania

10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania
Nasza Spółka oraz Grupa Kapitałowa utrzymuje bezpieczną strukturę finansowania majątku. Wskaźniki zadłużenia
aktywów (liczone jako stosunek sumy wszystkich zobowiązań i rezerw do aktywów ogółem) wynosiły na 30.09.2011 roku
49,9%. Bardziej szczegółowa informacja na temat struktury finansowania Grupy Kapitałowej została przedstawiona w
punkcie 10.1. Rozdziału III Prospektu.
W zakresie oceny aktualnych potrzeb kredytowych Grupy Kapitałowej bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak:
–
–
–

obecną strukturę finansowania majątku trwałego oraz majątku obrotowego,
obecny i planowany poziom generowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej,
przewidywany poziom inwestycji rzeczowych i kapitałowych.

Dokonane w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi inwestycje rzeczowe oraz inwestycja kapitałowa
były w dużym stopniu sfinansowane środkami własnymi. Obecna skala generowanych środków pieniężnych z
działalności operacyjnej pozwala na terminową obsługę aktualnego zadłużenia.
Biorąc pod uwagę: (i) naszą strukturę finansowania aktywów, (ii) strukturę naszych pasywów oraz (iii) relację zysku
EBIDTA do wielkości zadłużenia odsetkowego, istnieją możliwości dalszego zwiększania zadłużenia bez istotnego
pogorszenia poziomu wskaźników płynności i struktury finansowania majątku.
W naszej opinii: obecna struktura finansowania majątku, posiadany poziom kapitałów własnych oraz generowane środki
pieniężne z działalności operacyjnej wspomagane środkami o charakterze dłużnym są wystarczające dla obecnej skali
prowadzonej działalności.
W przypadku gdy środki z bieżącej działalności okażą się niewystarczające zamierzamy dodatkowo wykorzystać
finansowanie środkami o charakterze dłużnym, głównie w postaci kredytów krótkoterminowych (działalność bieżąca) lub
długoterminowych (inwestycje w aktywa trwałe).
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10.4. Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych
W naszej ocenie, poza ograniczeniami opisanymi poniżej, nie istnieją żadne znane nam ograniczenia w wykorzystywaniu
zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność
operacyjną naszej Grupy Kapitałowej.
Zgodnie z warunkami podpisanych przez naszą Spółkę umów kredytowych z PKO BP S.A. obejmujących: limit
kredytowy wielocelowy na łączną kwotę 17 mln zł (umowa nr 127/LW/I/13/2007) oraz kredyt inwestycyjny (umowa nr
67102026290000979600460568) na kwotę 23 mln zł, zgodnie z postanowieniami wyżej przytoczonych umów nasza
Spółka zobowiązała się do zapewnienia w okresie kredytowania relacji zadłużenia/EBITDA na poziomie nie wyższym niż
2,5 obliczanej w okresach rocznych na podstawie zaopiniowanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania.
Ponadto nasza Spółka posiada zobowiązanie polegające na informowaniu banku o planowanych wypłatach dywidend. W
przypadku, gdy wysokość proponowanej lub wypłaconej dywidendy może zagrozić terminowości spłaty kredytu bank
finansujący ma prawo podwyższenia marży kredytu lub wypowiedzenia umowy kredytowej.
Zgodnie z warunkami podpisanej przez naszą Spółkę umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A. obejmującej kredyt
obrotowy w rachunku bieżącym na kwotę 35 mln zł (umowa nr 3683273ŁD20041100). Zgodnie z postanowieniami wyżej
przytoczonej umowy nasza Spółka zobowiązała się do utrzymywania w okresie spłaty kredytu
–

wskaźnika wypłacalności, zdefiniowanym jako:
Kapitał własny skorygowany o korektę ogółem obliczoną jako sumę: wartości
niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych od jednostek powiązanych od
udziałowców, inwestycji długoterminowych w wartości niematerialne i prawne, aktywów z
tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego,
długoterminowych
rozliczeń
międzyokresowych nie związanych z remontami, innych należności krótkoterminowych
od jednostek powiązanych od udziałowców oraz pomniejszoną o wartość firmy
Aktywa razem skorygowane o korektę ogółem obliczoną jako sumę: wartości
niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych od jednostek powiązanych od
udziałowców, inwestycji długoterminowych w wartości niematerialne i prawne, aktywów z
tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego,
długoterminowych
rozliczeń
międzyokresowych nie związanych z remontami, innych należności krótkoterminowych
od jednostek powiązanych od udziałowców

x 100%

na poziomie nie niższym niż 30%,
–

wskaźnika pokrycia odsetek, zdefiniowanym jako:
Zysk (strata) netto powiększony o amortyzację, stratę ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych, aktualizację wartości inwestycji zaliczoną do kosztów finansowych, podatek
dochodowy odroczony, pomniejszony o zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
aktualizację wartości inwestycji zaliczoną do przychodów finansowych, skorygowany o
wynik zdarzeń nadzwyczajnych i zmianę stanu rezerw na zobowiązania i funduszy
specjalnych, zysk (stratę) na sprzedaży całości lub części jednostek
podporządkowanych, o odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych,
pomniejszony o udział w zyskach jednostek podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności, skorygowany o zysk (straty) mniejszości, powiększony o odsetki do
zapłacenia, bieżące obciążenia podatkowe, pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Odsetki do zapłacenia

x 100%

na poziomie nie mniejszym niż 300%.
Ponadto nasza Spółka nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kredyt Bank S.A.:
–
–
–

obciążyć składniki majątkowe do łącznej wartości księgowej w dniu obciążania w kwocie powyżej 5 mln zł,
zaciągnąć pożyczkę lub kredyt, przystąpić do długu, przejąć dług bądź uzyskać inną formę finansowania od osób
trzecich powyżej kwoty 5 mln zł,
udzielić wsparcia finansowego podmiotowi z Grupy Kapitałowej powyżej kwoty 5 mln zł przez udzielenie pożyczek,
poręczeń oraz aktywów stanowiących zabezpieczenie finansowania udzielonego przez inne banki dla podmiotów z
Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z warunkami podpisanej przez naszą Spółkę umów kredytowych z BNP Paribas Bank S.A. w dniu 3 lipca i 2
sierpnia 2011 roku obejmujących umowę wielocelowej linii kredytowej na łączną kwotę 14,5 mln zł (umowa nr nr
WAR/2011/11/167/CB oraz WAR/2011/11/168/CB) nasza Spółka zobowiązała się do:
–

utrzymywania wskaźnika wypłacalności, zdefiniowanego jako stosunek kapitałów własnych powiększonych o
pożyczki podporządkowane, pomniejszonych o wartości niematerialne i prawne i pożyczki udzielone na rzecz
podmiotów, których udziałowcami są M.B. Wypychewicz do sumy aktywów, na poziomie nie niższym niż 30%.
(weryfikacja kwartalna na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego),
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–

–
–

–

utrzymywania wskaźnika zadłużenia, rozumianego jako stosunek zadłużenia finansowego netto, tj. sumy
zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym oraz leasingów
z wyłączeniem pożyczek subordynowanych wskazanych w sprawozdaniu finansowym pomniejszonej o stan
gotówki na dzień sporządzenia sprawozdania do EBITDA liczonego jako wynik na działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację z ostatnich 12 miesięcy, na poziomie nie wyższym niż 3,5. (weryfikacja kwartalna na
podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego),
nie udzielania gwarancji, poręczeń, pożyczek oraz nie przejmować w jakiejkolwiek innej formie odpowiedzialności
za zobowiązania osób trzecich, bez zgody Banku,
utrzymywania w całym okresie kredytowania łącznej kwoty wierzytelności od Stolbud Włoszczowa SA na poziomie
nie wyższym niż 9 mln zł. Dodatkowo zobowiązanie do nie zwiększania kwoty depozytu zabezpieczającego w
wysokości 6 mln zł stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności Stolbud Włoszczowa SA w Alior Bank SA. W
przypadku zwolnienia ww depozytu w zamian za udzielenie poręczenia na rzecz Stolbud Włoszczowa SA w tej
samej kwocie, łączna kwota wierzytelności przypadająca od Stolbud Włoszczowa SA nadal nie może być wyższa
niż 9 mln pln. W przypadku utworzenia rezerw/dokonania odpisów aktualizujących wartość tych wierzytelności, limit
w wysokości 9 mln pln będzie ulegał odpowiedniemu zmniejszeniu. Weryfikacja w okresach kwartalnych na
podstawie zestawienia wierzytelności przypadających od Stolbud Włoszczowa SA,
utrzymywania w całym okresie kredytowania kwoty wierzytelności przypadającej od innych jednostek w których
udziałowcami są M.B. Wypychewicz nie były wyższe niż 11 mln zł. W przypadku utworzenia rezerw/dokonania
odpisów aktualizujących wartość tych wierzytelności, limit ten będzie ulegał odpowiedniemu zmniejszeniu.
(weryfikacja w okresach kwartalnych na podstawie zestawienia przedmiotowych wierzytelności).

Szczegółowy opis umów kredytowych w spółkach naszej Grupy Kapitałowej został zaprezentowany w pkt. 22.1
Dokumentu Rejestracyjnego.

10.5. Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych
w pkt 5.2.3 i w pkt 8.2.
Zgodnie z informacją przedstawioną w pkt. 5.2.3. oraz w pkt. 8.2 źródłem finansowania inwestycji wymienionych
w przytoczonych punktach będą środki własne, w tym środki pochodzące z podniesienia kapitału zakładowego, kredyty
bankowe oraz dotacje ze środków UE.
W szczególności źródłem finansowania nabycia udziałów i akcji spółek: ZPUE Tools Sp. z o.o., ZPUE Poles Sp. z o.o.
oraz Elektromontaż - 1 Katowice S.A. będzie emisja warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki
serii F skierowana do spółki Koronea S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która w zamian za objęte warranty a następnie
akcje serii F wniesie posiadane akcje i udziały wyżej wymienionych podmiotów do ZPUE S.A. W tym celu na NWZA w
dniu 10 października 2011 roku podjęto stosowne uchwały o emisji warrantów oraz o warunkowym podwyższeniu
kapitału zakładowego, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym RB 33/2011. Treść uchwał podjętych na
NWZA w dniu 10 października 2011 roku została opublikowana w załączniku do raportu bieżącego RB 33/2011 i jest
dostępna na stronie pod adresem http://www.zpue.pl/raporty-bieżące. Do dnia zatwierdzenia Prospektu sąd rejestrowy
w Kielcach nie zarejestrował powziętych uchwał na NWZA z dnia 10 października 2011 roku.
W dniu 14 listopada 2011 roku została zawarta Umowa Inwestycyjna pomiędzy ZPUE S.A. a spółką Koronea S.à.r.l.,
która określa istotne warunki związane z nabyciem spółek ZPUE Tools Sp. z o.o., ZPUE Poles Sp. z o.o. oraz
Elektromontaż - 1 Katowice S.A. w zamian za objęcie przez spółkę Koronea akcji ZPUE S.A. Informacja o zawartej
Umowie Inwestycyjnej i jej istotnych warunkach została upubliczniona w raporcie bieżącym RB 42/2011 i znajduje się na
stronie internetowej pod adresem http://www.zpue.pl/raporty-bieżące.
Ponadto w pkt. 22. zostały zaprezentowane istotne elementy Umowy Inwestycyjnej.

11. Badania i rozwój, patenty i licencje
11.1. Prace badawczo–rozwojowe w latach 2008-2011
W latach 2008-2011 Spółka prowadziła i prowadzi nadal szereg prac badawczo-rozwojowych, których było opracowanie
nowych produktów oraz wdrożenie ich do produkcji. Zarząd ZPUE S.A. przykłada dużą wagę do utrzymywania ciągłości
procesów badawczo-rozwojowych upatrując w nich istotny element rozwoju Spółki, pozwalający na osiąganie coraz
silniejszej pozycji ekonomicznej i branżowej nie tylko w Polsce, ale także na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Poniżej przedstawiono zakres prac w najważniejszych projektach badawczo-rozwojowych oraz wysokość poniesionych
na nie nakładów.

Opracowanie
i
wdrożenie
do
produkcji
wyłącznika
próżniowego
średniego napięcia 1 250 A / 24 kV z napędem elektromagnesowym – sprężynowym
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Wyłącznik próżniowy jest ekologiczną alternatywą dla stosowanych wyłączników z sześcio-fluorkiem siarki, a dodatkowo
zastępuje rozwiązania starego typu takie jak wyłączniki mało olejowe. Własne opracowanie i wdrożenie do produkcji
tornistrowego wyłącznika próżniowego umożliwiło zdobycie doświadczeń w bardzo skomplikowanej dziedzinie jaką jest
produkcja aparatów rozdzielczych, zapewniło ciągłość i bezpieczeństwo produkcji rozdzielnic SN z wyłącznikami oraz
uniezależnia ZPUE S.A. w tym asortymencie od poddostawców zewnętrznych.
Suma nakładów poniesionych na ten projekt w latach 2008-2011 wyniosła 3.054 tys. złotych.

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rozdzielnic kompaktowych z izolacją SF6 z małogabarytowym
wyłącznikiem próżniowym średniego napięcia 630A/24kV z napędem zasobnikowo sprężynowym
Wdrożenie do produkcji rozdzielnicy z małogabarytowym wyłącznikiem stanowi przełom w produkcji rozdzielnic
pierścieniowych typu RMU. Dzięki małym gabarytom, wysokim parametrom łączeniowym, konstrukcji hermetycznie
zamkniętej oraz eliminacji wkładek topikowych ZPUE S.A. rozszerzyło swoją ofertę i umożliwiło sprzedaż tego typu
urządzeń m.in. w górnictwie.
Suma nakładów poniesiona na ten projekt w latach 2008-2011 wyniosła 3.311 tys. złotych.

Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN
Istotą projektu było stworzenie na bazie zakupionej licencji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego charakteryzującego się
kompaktowością. Zastępuje trzy dotychczas stosowane w energetyce aparaty, takie jak: wyłącznik, odłącznik i uziemnik.
Efektem wdrożenia jest posiadanie w ofercie ZPUE S.A. rozdzielnicy SN atrakcyjnej cenowo, bezpiecznej dla środowiska
oraz obsługi, łatwej w eksploatacji, o podziałce polowej 500 mm. Na powyżej opisany produkt firma posiada Świadectwo
Rejestracji Wzoru Wspólnotowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) i zgłoszenie do Urzędu
Patentowego RP w sprawie uzyskania patentu na wynalazek nr P.391817.
Suma nakładów poniesiona na ten projekt w latach 2008-2011 wyniosła 1.062 tys. złotych.

Poza powyższymi projektami Spółka prowadziła także szereg innych prac o charakterze badawczo-rozwojowym a łączne
nakłady na nie (wliczając nakłady wskazane powyżej) wyniosły w poszczególnych latach:
- rok 2008 - 2.126 tys. złotych,
- rok 2009 - 2.414 tys. złotych,
- rok 2010 - 3.441 tys. złotych,
- w okresie 1.01-30.09.2011 r. - 1.737 tys. złotych.

11.2. Patenty
W celu uzyskania prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku (patentu) Spółka dokonała pięciu zgłoszeń do Urzędu
Patentowego Rzeczypospolite Polskiej. Na wszystkie zgłoszone wynalazki Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
udzielił Spółce ochrony patentowej. Ochrona patentowa (prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku) trwa 20 lat od
dnia zgłoszenia wynalazku do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowy wykaz posiadanych i zgłoszonych przez Spółkę patentów wraz z okresem ich obowiązywania przedstawia
poniższa tabela:
Wynalazek na który został udzielony patent

Wieżowa stacja transformatorowa

Słupowa stacja transformatorowa

Napęd do łączników napowietrznych średniego
napięcia
Napęd do łączników napowietrznych średniego
napięcia

ZPUE S.A.

Okres ochrony

Data i numer
zgłoszenia

Numer i data rejestracji
patentu

do dnia:

05.09.1998r.

193138

5.09.2018r.

P 328389

11.05.2006r.

do dnia:

12.01.2001r.

199941

12.01.2021r.

P 345133

9.04.2008r.

do dnia:

14.11.2002r.

203565

14.11.2022r.

P 357126

16.04.2009r.

do dnia:

1.06.2004r.

207910

1.06.2024r.

P 368290

8.10.2010r.
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Kompaktowy odłącznik średnich i wysokich
napięć

do dnia:
14.07.2030r. (po
rejestracji)

14.07.2010r.
brak
P.391817

Źródło: Spółka

11.3. Wzory użytkowe
Spółka zgłosiła trzy wzory użytkowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania praw
ochronnych. Wzór użytkowy jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu budowy
lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Na dwa ze zgłoszonych wzór użytkowych Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej udzielił Spółce praw ochronnych. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa 10 lat, od dnia
zgłoszenia wzoru do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy wykaz posiadanych
przez Spółkę praw ochronnych na wzory użytkowe wraz z okresem ich obowiązywania przedstawia poniższa tabela:

Wzór na który zostało udzielone prawo
ochronne

Zespół stykowy łącznika napowietrznego

Kompozytowy izolator średniego napięcia,
zwłaszcza do aparatów łączeniowych
Łącznik napowietrzny trójbiegunowy średniego
napięcia

Okres ochrony

Data i numer
zgłoszenia

do dnia:

6.08.2003r.

6.08.2013 r.

114275

Numer prawa
ochronnego

62809

do dnia:

30.07.2007r.

30.07.2017 r.

116786

do dnia:

17.08.2007r.

17.08.2017 r.

116979

64489

brak

Źródło: Spółka

11.4. Licencje
Podmioty z Grupy Kapitałowej ZPUE są stronami kilkunastu umów licencyjnych dotyczących produkowanych przez te
podmioty wyrobów. Umowy na podstawie których spółki Grupy Kapitałowej ZPUE korzystają z praw własności
intelektualnej podmiotów trzecich zostały wskazane poniżej:
1.

umowa licencyjna z dnia 25 stycznia 1995 roku zawarta pomiędzy ENERGOLINIA sp. z o.o. w Poznaniu a ZPUE
S.A.; na podstawie powyższej umowy Spółka korzysta z projektu wynalazczego zgłoszonego w Urzędzie
Patentowym RP w dniu 6 grudnia 1994 roku pod nr W-101675 pt. „Elektroenergetyczna stacja transformatorowa
STSpb”,

2.

umowa licencyjna z dnia 25 stycznia 1995 roku zawarta pomiędzy ENERGOLINIA sp. z o.o. w Poznaniu a ZPUE
S.A.; na podstawie powyższej umowy Spółka korzysta z projektu wynalazczego zgłoszonego w Urzędzie
Patentowym RP w dniu 6 grudnia 1994 roku pod nr W-101676 pt. „Elektroenergetyczna stacja transformatorowa
STSp”,

3.

umowa licencyjna z dnia 25 stycznia 1995 roku zawarta pomiędzy ENERGOLINIA Sp. z o.o. w Poznaniu a ZPUE
S.A.; na podstawie powyższej umowy Spółka korzysta z projektu wynalazczego zgłoszonego w Urzędzie
Patentowym RP w dniu 6 grudnia 1994 roku pod nr W-101677 pt. „Elektroenergetyczna stacja transformatorowa
STSu”,

4.

umowa z dnia 5 marca 1999 roku o udostępnieniu projektu technicznego chronionego prawem autorskim zawarta
pomiędzy Biurem Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A. w Krakowie a ZPUE
S.A.; umowa określa zasady korzystania przez Spółkę z rozwiązania projektowego konstrukcji słupów stalowych
serii B2 wg Karty Informacyjnej P-327685 i słupów serii OS24 wg Karty Informacyjnej P-327686 oraz wg „Katalogu
Słupów i Fundamentów linii 110 kV Tom I i II” wydanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej,

5.

umowa z dnia 5 marca 1999 roku o udostępnieniu projektu technicznego chronionego prawem autorskim zawarta
pomiędzy Biurem Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A. z w Krakowie a ZPUE
S.A.; umowa określa zasady korzystania przez Spółkę z rozwiązania projektowego konstrukcji słupów stalowych
serii S24S dla jednotorowych linii napowietrznych 110 kV wg karty informacyjnej P-323784 i serii D24S dla
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dwutorowej linii napowietrznych 110 kV wg karty informacyjnej P-323785 oraz wg „Katalogu Słupów i Fundamentów
linii 110 kV. Tom I i II” wydanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
6.

umowa licencyjna z dnia 5 października 2007 roku o numerze 5/2007 zawarta pomiędzy stowarzyszeniem Polskie
Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (dalej: PTPiREE) jako licencjodawcą a ZPUE S.A. jako
licencjobiorcą; na podstawie umowy PTPiREE udzieliło Spółce licencji na wykorzystywanie do dnia 31 października
2013 roku rysunków elementów konstrukcyjnych słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu,

7.

umowa licencyjna z dnia 17 lutego 2009 roku o numerze 4/PTPiREE/2009 zawarta pomiędzy stowarzyszeniem
Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (dalej: PTPiREE) jako licencjodawcą a ZPUE S.A.
jako licencjobiorcą; na podstawie umowy PTPiREE udzieliło Spółce licencji na wykorzystanie do dnia 31 marca 2014
roku rysunków elementów konstrukcyjnych linii napowietrznych dwutorowych SN z przewodami niepełnoizolowanymi 70-120mm2 – układ pionowy,

8.

umowa z dnia 20 marca 2002 roku o numerze 3/TGE/2002 zawarta pomiędzy ELEKTROPROJEKT-KRAKÓW S.A.
w Krakowie a ZPUE S.A.; na podstawie umowy ZPUE S.A., korzystając z rozwiązań projektowych opracowanych
przez ELEKTROPROJEKT-KRAKÓW S.A., wytwarza słupy stalowe serii O24 typu P, ON150, ON120,

9.

umowa licencyjna z dnia 18 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Contactplasma S.R.L. w Lodi (Włochy) jako
licencjodawcą a ZPUE S.A jako licencjobiorcą; na podstawie umowy Spółka wytwarza rozdzielnicę SN typu
Rotoblok VCB opartą na trójfunkcyjnym łączniku TGI,

10. umowa licencyjna z dnia 6 czerwca 2011 roku zawarta pomiędzy Schrack Technik Polska sp. z o.o. w Warszawie a
ZPUE Gliwice sp. z o.o., jako licencjobiorcą; na podstawie powyższej umowy ZPUE Gliwice sp. z o.o. uprawniona
jest do używania logo oraz materiałów marketingowych „Schrack” związanych z ofertą handlową.
Poza umowami wymienionymi powyżej podmioty z Grupy Kapitałowej ZPUE są stronami umów licencyjnych na
programy komputerowe – programy biurowe MS Office, programy CAD (SolidEdge ST3 firmy Siemens), programy
antywirusowe oraz programy firmy ECL Soft (z modułami: Kadry, Płace, Księgowość, Magazyn, Zaopatrzenie,
Produkcja, Technologia, Ewidencja Środków Trwałych) wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.
Zintegrowany system informatyczny wspomaga pracę służb księgowych Spółki, usprawnia gospodarkę magazynową i
przebieg procesu produkcyjnego oraz stanowi narządzie w zakresie sporządzania analiz i zarządzania Spółką.

11.5. Znaki towarowe
Spółka posiada zarejestrowany znak towarowy słowno-graficzny „ZPUE”. Na powyższy znak towarowy Spółka posiada
prawo ochronne nr 209876 udzielone w dniu 27 czerwca 2008 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak ten stanowi logo firmy, jest również przeznaczony do oznaczania wyrobów Spółki. Powyższy znak towarowy ma
dla Spółki istotne znaczenie marketingowe - na rynku urządzeń energetycznych jest on jednoznacznie kojarzony ze
Spółką jako producentem nowoczesnych urządzeń o wysokiej jakości.
ZPUE S.A. posiada także chronione znaki towarowe: „ROTOBLOK” (znak słowny) i „ROZDZIELNICA ROTOBLOK”
(znak przestrzenny). Rozdzielnica SN typu ROTOBLOK jest w grupie głównych produktów Spółki a wartość sprzedaży
tej rozdzielnicy stanowi istotny element w przychodach Spółki. Dodatkowo Spółka posiada także prawa ochronne znaki
towarowe słowne: „GTR” i „GTR SF”. GTR i GTR SF są podstawowymi aparatami (częściami składowymi) stosowanymi
w rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK. Szczegóły dotyczące ochrony tych znaków zamieszczone zostały w tabeli poniżej.
W dniu 13 maja 2010 roku Spółka wystąpiła o rejestrację znaku towarowego „ROTOBLOK VCB”. ROTOBLOK VCB jest
rozdzielnicą SN, w której innowacyjne zastosowanie aparatu realizującego trzy funkcje: wyłącz, odłącz i uziem, powoduje
znaczne zmniejszenie gabarytów w stosunku do standardowej rozdzielnicy. Ten znak towarowy nie został jeszcze
zarejestrowany.
Szczegółowy wykaz posiadanych przez spółkę praw ochronnych na znaki towarowe, wraz z okresem ich obowiązywania
przedstawia poniższa tabela:

Okres ochrony

Data i numer
zgłoszenia

Numer świadectwa
ochronnego, data
rejestracji

rotoblok

do dnia:

26.09.2000r.

153928

znak słowny

26.09.2020 r.

224690

2.06.2004r.

Znak towarowy
rodzaj znaku
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do dnia:

7.03.2001r.

174661

7.03.2021 r.

232533

27.04.2006r.

do dnia:

25.11.2002r.

169788

25.11.2012r.

257953

30.11.2005r.

GTR

do dnia:

22.07.2004r.

186300

znak słowny

22.07.2014 r.

283542

17.11.2006r.

GTR SF

do dnia:

22.07.2004r.

186301

znak słowny

22.07.2014 r.

283543

17.11.2006r.

do dnia:

17.07.2006r.

209876

17.07.2016r.

313274

27.06.2008r.

Rozdzielnica Rotoblok
znak przestrzenny

znak słowno-graficzny

znak słowno-graficzny
ROTOBLOK VCB
znak słowny

do dnia:
13.05.2021r.
(po rejestracji)

13.05.2011r.
brak
370281

Źródło: Spółka

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z
2003 roku Nr 119, poz. 1117 ze zm.), czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty
zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo ochronne na znak towarowy
może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy
dziesięcioletnie. Wniosek o przedłużenie prawa ochronnego powinien być złożony przed końcem upływającego okresu
ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za
ochronę. Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu
ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu.
ZPUE S.A. wystąpiła także o rejestrację prawa do znaku towarowego (dział „Znaki Towarowe i Wzory”) w Urzędzie
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) i w dniu 2 września 2011 roku uzyskała Świadectwo Rejestracji Wzoru
Wspólnotowego o numerze No 001911710-0001 dla rozdzielnicy o nazwie ROTOBLOK VCB z trójfunkcyjnym łącznikiem
ŚN.
ZPUE S.A. ani spółki Grupy Kapitałowej nie udzieliły osobom trzecim prawa do użytkowania posiadanych przez te
jednostki praw własności intelektualnej.

12. Informacje o tendencjach
12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz
kosztach i cenach sprzedaży
W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do najważniejszych tendencji w zakresie produkcji,
sprzedaży, zapasów, kosztów i cen sprzedaży należały:
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dalszy wzrost skali działalności i udziału w rynku urządzeń elektroenergetycznych w Polsce, który był wynikiem
przyjętej strategii sprzedażowej w I kwartale 2011 roku; W okresie 3 kwartałów 2011 roku nasza Grupa Kapitałowa
uzyskała przyrost przychodów ze sprzedaży o 27,4% w stosunku do trzech kwartałów 2010 roku, kosztem
mniejszej marży na sprzedaży w I półroczu 2011 roku, podobna strategia będzie przez nas stosowana w kolejnych
latach;
zmniejszenie zjawiska sezonowości w kształtowaniu się przychodów ze sprzedaży oraz poziomu zapasów; W III
kwartale 2011 roku nastąpiło spodziewane, jednak mniejsze niż w latach ubiegłych, zwiększenie produkcji oraz
poziomu sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza; Wartość zapasów na koniec września 2011 roku było o
28,3% większa niż w roku ubiegłym,
stabilizacja podstawowych kategorii kosztów produkcji, w tym w szczególności kosztów materiałów i energii oraz
kosztów usług obcych,
stabilizacja cen sprzedaży na podstawowe produkty naszej Grupy Kapitałowej w obrębie poszczególnych
kwartałów.

12.2. Tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Spółki
Zarządowi Spółki nie są znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy naszej Spółki, poza przedstawionymi w
części Prospektu „Czynniki ryzyka”.

13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe
Nasza Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2011. W niniejszym Prospekcie emisyjnym również nie
zamieszczono prognoz wyników finansowych odnoszących się do naszej Spółki lub Grupy Kapitałowej.

14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające
wyższego szczebla
14.1. Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób
zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Spółka posiada
stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością
14.1.1. Zarząd
W skład Zarządu Spółki wchodzą:
- Andrzej Grzybek Prezes Zarządu,
- Stanisław Toborek członek Zarządu,
- Mariusz Synowiec członek Zarządu.
Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w siedzibie Spółki, przy ul. Jędrzejowskiej 79c, we Włoszczowie.
Pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie oraz osobami wchodzącymi w skład Rady Nadzorczej występują
następujące powiązania rodzinne:
- Pan Andrzej Grzybek (Prezes Zarządu) jest: (i) synem Pani Henryki Grzybek (członek Rady Nadzorczej), (ii) bratem
Pani Małgorzaty Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej), (iii) szwagrem Pana Bogusława Wypychewicza
(Prezes Rady Nadzorczej), (iv) szwagrem brata Pana Czesława Wypychewicza (członek Rady Nadzorczej), (v)
szwagrem brata męża Pani Teresy Wypychewicz (członek Rady Nadzorczej).
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie oraz osobami zarządzającymi
wyższego szczebla.

Prezes Zarządu

Andrzej Grzybek

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie - ukończył Zespół Szkół Rolniczych Technikum Rolnicze we Włoszczowie
(technik rolny).
Od 1992 roku w Spółce, kolejno jako:
pracownik nadzoru w dziale konstrukcji energetycznych (ciężkich) (1992-1998),
zastępca kierownika działu marketingu (1998 – 2002),
dyrektor regionalny (2002 – 2010),
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Prezes Zarządu - Dyrektor Przedsiębiorstwa (od 2010).
Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących.

Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Andrzej Grzybek posiada 1.000 akcji ZPUE S.A. (akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 0,1%
kapitału zakładowego oraz 0,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Grzybek pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Andrzeja Grzybka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Andrzej Grzybek nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie
sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta.

Członek Zarządu

Stanisław Toborek

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie zawodowe - ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Tarnowskich Górach.
Od 1992 roku w Spółce, kolejno jako:
specjalista ds. przygotowania i rozliczania produkcji (1992-1999),
kierownik działu marketingu i sprzedaży (1999-2002),
dyrektor regionalny i dyrektor marketingu (2002-2005),
dyrektor marketingu (2005-2006),
dyrektor handlowy (2006-2010),
członek Zarządu - dyrektor handlowy (od 2010),
w latach 2009 – 2010 w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie jako członek zarządu.
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (członek Zarządu – dyrektor handlowy).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

W okresie ostatnich 5 lat był w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych
spółek kapitałowych i osobowych:
ZPUE S.A. (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (przewodniczący rady nadzorczej).

W okresie ostatnich 5 lat nie był, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

Funkcje pełnione w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych w okresie ostatnich 5 lat:
ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (członek zarządu).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Stanisław Toborek posiada 343 akcji ZPUE S.A. (akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące
0,034% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,024% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Stanisław Toborek pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą zarządzającą
wyższego szczebla.
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Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Stanisława Toborka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Stanisław Toborek nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie
sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta.

Członek Zarządu

Mariusz Synowiec

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie wyższe – ukończył Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny (kierunek:
Elektrotechnika, specjalizacja – systemy pomiarowe i sterowanie). Ponadto ukończył roczne studia
podyplomowe w Warszawie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – studia menedżerskie w
zakresie zarządzania.
W latach 1995 – 1998 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą PPHU SYMET w
Częstochowie jako właściciel,
od 1998 roku w Spółce, kolejno jako:
młodszy specjalista w dziale projektowania wdrożeń (1998),
specjalista w dziedzinie projektowania wdrożeń (1999),
kierownik w dziale techniki (1999-2005),
kierownik wydziału (2005-2009),
dyrektor ds. techniczno – produkcyjnych (od 2009),
prokurent (2009–2010),
członek Zarządu (od 2010).
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (członek Zarządu – dyrektor ds. techniczno-produkcyjnych)

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

W okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Mariusz Synowiec posiadał i posiada akcje spółek publicznych notowanych na GPW –
przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach
akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym. Pakiety akcji spółek publicznych
posiadane przez Pana Mariusza Synowca nie przekraczają 5% kapitału zakładowego ani głosów na
walnych zgromadzeniach tych podmiotów. Poza powyższymi, w okresie ostatnich 5 lat Pan Mariusz
Synowiec nie był ani nie jest obecnie wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mariusz Synowiec pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Mariusza Synowca ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Mariusz Synowiec nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie
sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta.

14.1.2. Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
- Bogusław Wypychewicz Prezes Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Wypychewicz Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej,
- Teresa Wypychewicz członek Rady Nadzorczej,
- Czesław Wypychewicz członek Rady Nadzorczej,
- Henryka Grzybek członek Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Spółki, przy ul. Jędrzejowskiej 79c, we
Włoszczowie.
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Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Rady Nadzorczej oraz osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie a także
pomiędzy samymi osobami wchodzącymi w skład Rady Nadzorczej występują następujące powiązania rodzinne.
- Pan Bogusław Wypychewicz (Prezes Rady Nadzorczej) jest: (i) szwagrem Pana Andrzeja Grzybka (Prezes Zarządu),
(ii) mężem Pani Małgorzaty Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej), (iii) bratem Pana Czesława
Wypychewicza (członek Rady Nadzorczej), (iv) szwagrem Pani Teresy Wypychewicz (członek Rady Nadzorczej), (v)
zięciem Pani Henryki Grzybek (członek Rady Nadzorczej);
- Pani Małgorzata Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej) jest: (i) siostrą Pana Andrzeja Grzybka (Prezesa
Zarządu), (ii) żoną Pana Bogusława Wypychewicza (Prezesa Rady Nadzorczej), (iii) szwagierką Pana Czesława
Wypychewicza (członek Rady Nadzorczej), (iv) szwagierką męża Pani Teresy Wypychewicz (członek Rady
Nadzorczej), (v) córką Pani Henryki Grzybek (członek Rady Nadzorczej);
- Pani Teresa Wypychewicz (członek Rady Nadzorczej) jest: (i) żoną brata szwagra Pana Andrzeja Grzybka (Prezes
Zarządu), (ii) żoną Pana Czesława Wypychewicza (członek Rady Nadzorczej), (iii) szwagierką Pana Bogusława
Wypychewicza (Prezes Rady Nadzorczej), żoną szwagra Pani Małgorzaty Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady
Nadzorczej);
- Pan Czesław Wypychewicz (członek Rady Nadzorczej) jest: (i) bratem szwagra Pana Andrzeja Grzybka (Prezes
Zarządu), (ii) mężem Pani Teresy Wypychewicz (członek Rady Nadzorczej), (iii) bratem Pana Bogusława
Wypychewicza (Prezes Rady Nadzorczej), (iv) szwagrem Pani Małgorzaty Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady
Nadzorczej);
- Pani Henryka Grzybek (członek Rady Nadzorczej) jest: (i) matką Pana Andrzeja Grzybka (Prezes Zarządu), (ii) matką
Pani Małgorzaty Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej), (iii) teściową Pana Bogusława Wypychewicza
(Prezes Rady Nadzorczej).
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyższego szczebla.

Prezes Rady Nadzorczej Bogusław Wypychewicz
Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

ZPUE S.A.

Wykształcenie średnie techniczne - ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu
(specjalność: technik żeglugi śródlądowej). Ponadto Pan Bogusław Wypychewicz ukończył kurs
„Effective American Marketing Methods” zorganizowany przez Center for Economic Partnership
Development „Word Poland” & Schenk Institute.
Od 1988 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – obecnie jako wspólnik ZPUE
M.B. Wypychewicz sp.j. we Włoszczowie, wspólnik Villa Aromat Małgorzata Wypychewicz sp.j. we
Włoszczowie a także jest komandytariuszem w „SAMSON Robert Prymas” Spółka komandytowa
we Włoszczowie,
w latach 1984 – 1986 w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe Oddział Zasilania
Elektroenergetycznego w Kielcach jako konserwator instalacji elektrycznych,
w latach 1986 – 1988 w Zakładach Koksowniczych „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej jako
automatyk,
od roku 1997 w Spółce, kolejno jako:
specjalista ds. marketingu (1997-1999),
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny (1999 – 2008),
specjalista ds. strategii rozwoju i badania rynków, pilot śmigłowca (od roku 2008),
w latach 2006 – 2008 w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment
Group sp. z o.o.) jako prezes zarządu,
od 2010 roku w Fundacji „Jesteśmy Blisko” z siedzibą we Włoszczowie jako wiceprzewodniczący
rady fundacji.
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (Prezes Rady Nadzorczej),
ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (zastępca przewodniczącego rady nadzorczej),
Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (wiceprzewodniczący rady nadzorczej),
Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie (prezes rady nadzorczej),
ZPUE Poles sp. z o.o. we Włoszczowie (przewodniczący rady nadzorczej).
Funkcje pełnione w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych w okresie ostatnich 5 lat:
ZPUE S.A. (Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny),
ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (prezes zarządu).
Pan Bogusław Wypychewicz posiada bezpośrednio 67.584 akcji Spółki, w tym: (i) 50.000 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, oraz (ii) 17.584 akcji zwykłych na okaziciela (stanowiących
6,64% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie 18,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu).
Pan Bogusław Wypychewicz posiada także, za pośrednictwem spółki Koronea S.à r.l. z siedzibą w
Luksemburgu (w której to spółce Pan Bogusław Wypychewicz posiada 21.148 udziałów
stanowiących 84,6% kapitału zakładowego i dających prawo do 84,6% głosów na zgromadzeniu
wspólników tej spółki) 507.990 akcji Spółki w tym: (i) 8.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii
A, (ii) 499.990 akcji zwykłych na okaziciela serii A (stanowiących 49,9% kapitału zakładowego
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Spółki i dających łącznie 38,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu).
Pan Bogusław Wypychewicz jest obecnie wspólnikiem lub akcjonariuszem następujących
podmiotów: „SAMSON Robert Prymas” sp.k. we Włoszczowie (komandytariusz), ZPUE M.B.
Wypychewicz sp.j. we Włoszczowie, Villa Aromat Małgorzata Wypychewicz sp.j. we Włoszczowie,
ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie, Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie, ZPUE Trade
s.r.o. w Napajedla (Czechy), ZPUE Bułgaria OOD w Sofii (Bułgaria).
Pan Bogusław Wypychewicz był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem lub akcjonariuszem
następujących podmiotów: „Zawod błocznych kompliektnych transformatorowych podstacij” OOO w
Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki, Federacja Rosyjska), „Promyszliennyje inwiesticii” OOO
w Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki, Federacja Rosyjska), OOO ZPUE Ukraina w
Synelnykowe (Ukraina), Kortrak Sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: Stolbud – Service sp. z
o.o.), ZPUE Tools sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: Stolbud – Plast sp. z o.o.), ZPUE Poles
sp. z o.o. we Włoszczowie, ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach, Elektromontaż 1 – Katowice S.A.
w Katowicach.
Pan Bogusław Wypychewicz posiada i posiadał akcje spółek publicznych notowanych na GPW –
przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach
akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym; pakiety akcji spółek publicznych
posiadane przez Pana Bogusława Wypychewicza nie przekraczają 5% kapitału zakładowego ani
głosów na walnych zgromadzeniach tych podmiotów.
Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Bogusław Wypychewicz pełnił funkcje w
organach zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą
zarządzającą wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje w stosunku do
Pana Bogusława Wypychewicza ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych) za wyjątkiem:
(i) postępowania karnego o przestępstwo z art. 177 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, polegające na sztucznym podwyższeniu ceny papierów wartościowych
(akcji Spółki) przed Sądem Rejonowym w Kielcach Wydział XII Grodzki, który 8 sierpnia 2008 roku
uznał Pana Bogusława Wypychewicza winnym popełnienia zarzucanego mu czynu – iż wspólnie i w
porozumieniu z Panem Ryszardem Iwańczykiem, bez uprawnionego powodu, naruszając praktyki
giełdowe spowodowali podwyższenie ceny akcji Spółki, wymierzając mu karę grzywny w wysokości
250.000 zł; od powyższego wyroku wniesiono apelację do Sądu Okręgowego w Kielcach IX Wydział
Karny-Odwoławczy, który to sąd dnia 21 grudnia 2009 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok
sądu I instancji; w sprawie tej złożony został w listopadzie 2010 wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich o wniesienie kasacji - sprawa została przyjęta do rozpatrzenia;
(ii) postępowania karnego o przestępstwo z art. 229 § 1 Kodeksu karnego, polegające na udzielaniu
lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w
związku z pełnieniem tej funkcji przed Sądem Rejonowym we Włoszczowie II Wydział Karny, który
wyrokiem z dnia 11 lipca 2011 roku uniewinnił Pana Bogusława Wypychewicza od stawianych mu
zarzutów – wyrok jest prawomocny.
Pan Bogusław Wypychewicz nie otrzymał w okresie ostatnich 5 lat sądowego zakazu działania, lub
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Zastępca Prezesa Rady
Nadzorczej

Małgorzata Wypychewicz

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie techniczne - ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława
Sikorskiego we Włoszczowie oraz Studium Pedagogiczne w Częstochowie. Ponadto Pani
Małgorzata Wypychewicz ukończyła kurs „Effective American Marketing Methods” zorganizowany
przez Center for Economic Partnership Development „Word – Poland” & Schenk Institute.
Od 1994 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – obecnie jako wspólnik ZPUE
M.B. Wypychewicz sp.j. we Włoszczowie, wspólnik Villa Aromat Małgorzata Wypychewicz sp.j. we
Włoszczowie,
w latach 1986 – 1987 w Szkole Podstawowej nr 1 we Włoszczowie jako nauczyciel,
w latach 1987 – 1991 w Przedszkolu nr 17 w Dąbrowie Górniczej jako nauczyciel,
od 1997 roku w Spółce, kolejno jako:
specjalista do spraw marketingu (1997- 1999),
starszy specjalista ds. marketingu (1999 – 2000),
samodzielny specjalista ds. marketingu (2000-2008),
specjalista ds. strategii rozwoju i badania rynków (od 2008),
od 2010 roku w Fundacji „Jesteśmy Blisko” we Włoszczowie jako przewodniczący rady fundacji.
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Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących
Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej, wcześniej Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej i Przewodniczący Rady Nadzorczej),
ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (przewodniczący rady nadzorczej),
Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (przewodniczący rady nadzorczej),
Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie (zastępca prezesa rady nadzorczej),
ZPUE Poles sp. z o.o. we Włoszczowie (wiceprzewodniczący rady nadzorczej).
W okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych.
Pani Małgorzata Wypychewicz posiada bezpośrednio 55.905 akcji Spółki, w tym: (i) 42.000 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, oraz (ii) 13.905 akcji zwykłych na okaziciela (stanowiących
5,5% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie 15,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu).
Pani Małgorzata Wypychewicz posiada także 3.849 udziałów spółki Koronea S.à r.l. z siedzibą w
Luksemburgu (stanowiących 15,4% kapitału zakładowego i dających prawo do 15,4% głosów na
zgromadzeniu wspólników tej spółki), która to spółka posiada 507.990 akcji Spółki w tym: (i) 8.000
akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, (ii) 499.990 akcji zwykłych na okaziciela serii A
(stanowiących 49,9% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie 38,08% głosów na Walnym
Zgromadzeniu).
Pani Małgorzata Wypychewicz jest obecnie wspólnikiem lub akcjonariuszem następujących
podmiotów: ZPUE M.B. Wypychewicz sp.j. we Włoszczowie, Villa Aromat Małgorzata Wypychewicz
sp.j. we Włoszczowie, ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie, Stolbud Włoszczowa S.A. we
Włoszczowie.
Pani Małgorzata Wypychewicz była w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem ZPUE Poles sp. z o.o. we
Włoszczowie oraz Kortrak sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: Stolbud – Service sp. z o.o.).
Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Małgorzata Wypychewicz pełniła funkcje w
organach zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą
zarządzającą wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje w stosunku do
Pani Małgorzaty Wypychewicz ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych)

Członek Rady
Nadzorczej

Teresa Wypychewicz

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie - ukończyła Technikum dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Sosnowcu (specjalność: administracja państwowa).
W latach 1983 – 1989 w Kombinacie Rolno – Spożywczym w Szczekocinach jako magazynier,
w latach 1989 – 1990 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej jako
sprzedawca,
w latach 1990 – 1992 w Przedszkolu nr 28 w Dąbrowie Górniczej jako pomoc nauczyciela
(opiekunka),
od 1998 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – obecnie pod firmą PHU Candia 2
Teresa Wypychewicz we Włoszczowie.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (członek Rady Nadzorczej).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pani Teresa Wypychewicz posiada i posiadała akcje spółek publicznych notowanych na GPW –
przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach
akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym; pakiety akcji spółek publicznych
posiadane przez Panią Teresę Wypychewicz nie przekraczają 5% kapitału zakładowego ani głosów
na walnych zgromadzeniach tych podmiotów.

ZPUE S.A.

Pani Małgorzata Wypychewicz nie otrzymała w okresie ostatnich 5 lat sądowego zakazu działania,
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych.
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Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Teresa Wypychewicz pełniła funkcje w
organach zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą
zarządzającą wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje w stosunku do
Pani Teresy Wypychewicz ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych)

Członek Rady
Nadzorczej

Czesław Wypychewicz

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie - ukończył Liceum Ekonomiczne dla Pracujących w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Sosnowcu (specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw).
W latach 1980 – 1981 w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Kielcach jako telemonter,
w latach 1981 – 1987 w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe Oddział Automatyki i
Telekomunikacji jako monter urządzeń telekomunikacyjnych,
w latach 1987 – 1998 w Hucie Katowice S.A. w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako: elektronik,
technik, samodzielny inspektor inspekcji majątkowej, starszy referent, samodzielny pracownik,
starszy samodzielny pracownik,
w latach 1998 – 2006 w Spółce, kolejno jako:
specjalista ds. marketingu (1998),
specjalista ds. kontroli (1999-2000),
samodzielny specjalista ds. kontroli wewnętrznej (2000-2006),
w latach 2007- 2009 w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.), kolejno jako:
kierownik sekcji (2007),
pełnomocnik ds. kontroli wewnętrznej (2007-2009),
od 2009 roku w Spółce jako pełnomocnik ds. kontroli wewnętrznej.
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (członek Rady Nadzorczej).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących.

Pani Teresa Wypychewicz nie otrzymała w okresie ostatnich 5 lat sądowego zakazu działania, lub
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem.

Pan Czesław Wypychewicz posiada i posiadał akcje spółek publicznych notowanych na GPW –
przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach
akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym; pakiety akcji spółek publicznych
posiadane przez Pana Czesława Wypychewicza nie przekraczają 5% kapitału zakładowego ani
głosów na walnych zgromadzeniach tych podmiotów.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Czesław Wypychewicz pełnił funkcje w
organach zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą
zarządzającą wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Czesława Wypychewicza ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Czesław Wypychewicz nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie
sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta.

Członek Rady
Nadzorczej

Henryka Grzybek
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Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

Wykształcenie średnie techniczne - ukończyła Technikum Przemysłu Drzewnego w Radomsku.
W latach 1964 – 1971 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usługowo – Produkcyjnym we
Włoszczowie jako technolog,
w 1971 roku w Zakładzie Stolarki Budowlanej we Włoszczowie jako referent,
w latach 1971- 1993 w Spółdzielni Pracy Metal Włoszczowa we Włoszczowie jako kierownik działu
płac,
w latach 1993-2006 w Spółce, kolejno jako:
specjalista ds. ekonomicznych (1993-1998),
kierownik działu płac (1998-2006),
od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z
o.o.) jako kierownik działu płac.
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE S.A. (członek Rady Nadzorczej).
W okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pani Henryka Grzybek posiada 110 akcji ZPUE S.A. (akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 0,01%
kapitału zakładowego oraz 0,008% głosów na Walnym Zgromadzeniu).
W okresie ostatnich 5 lat nie była, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Henryka Grzybek pełniła funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pani Henryki Grzybek ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pani Henryka Grzybek nie otrzymała w wyżej wskazanym okresie
sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta.

14.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla
Osobami zarządzającymi wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Spółka posiada stosowną
wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością są ustanowieni w Spółce prokurenci.
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu prokurentami Spółki są:
- Iwona Dobosz,
- Tomasz Stępień,
- Krzysztof Jamróz,
- Katarzyna Kusa,
- Piotr Zawadzki,
- Henryk Arkit,
- Jerzy Banyś,
- Jadwiga Zawisza;
- Wojciech Pyka;
- Aneta Lichosik.

Wszyscy prokurenci wykonują swoje obowiązki w siedzibie Spółki, przy ul. Jędrzejowskiej 79c, we Włoszczowie.
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy osobami zarządzającymi wyższego szczebla oraz osobami pełniącymi
funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.
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Prokurent

Iwona Dobosz

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie wyższe - ukończyła Akademię Świętokrzyską w Kielcach, Wydział Zarządzanie i
Marketing (kierunek: marketing międzynarodowy i organizacja firmy). Ponadto ukończyła studium
podyplomowe w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Psychologii (specjalizacja: psychologia zarządzania zasobami ludzkimi)
a także roczne studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów (zakres: zarządzanie). W 2006 roku uzyskała dyplom
Die F+U Berlin International Academy gGmbH und das CEDOZ-Centre for Management
Development (zakres: Modernes Human- Resources- Management).
Od 1996 roku w Spółce, kolejno jako:
stażysta na stanowisku referent ds. pracowniczych (1996-1997),
referent ds. pracowniczych (1997-1999),
specjalista w biurze zarządu (1999–2000),
starszy referent (2000–2001),
młodszy specjalista w biurze Zarządu (2001–2004),
specjalista w biurze Zarządu (2004–2005),
kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (2005–2006),
prokurent (od 2007),
kierownik działu administracji (2009),
dyrektor ds. personalno – organizacyjnych (od 2010).
od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z
o.o.), kolejno jako:
prokurent (2007-2010),
kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (2007-2009),
członek zarządu – dyrektor ds. personalno – organizacyjnych (od 2010),
od 2008 roku w Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie jako prokurent,
od 2008 roku w ZPUE M.B. Wypychewicz spółka jawna we Włoszczowie jako prokurent,
od 2009 roku w Fundacji „Jesteśmy Blisko” we Włoszczowie jako prezes zarządu fundacji.
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (członek rady nadzorczej),
Elektromontaż -1 Katowice S.A. w Katowicach (członek rady nadzorczej).
W okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących
Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

W okresie ostatnich 5 lat nie była, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Iwona Dobosz pełniła funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była ona osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pani Iwony Dobosz ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pani Iwona Dobosz nie otrzymała w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu
działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

Prokurent

Tomasz Stępień

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie wyższe - ukończył Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki (specjalność: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej). W 2006
roku uzyskał dyplom Die F+U Berlin International Academy gGmbH und das CEDOZ-Centre for
Management Development (zakres: Modernes Produktionsmanagement).
Od 1994 roku w Spółce, kolejno jako:
elektroenergetyk – specjalista w dziale przygotowanie produkcji (1994-1999),
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Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

główny specjalista – kierownik działu techniki i rozwoju (1999-2000),
dyrektor techniczny (2000-2002),
dyrektor ds. techniczno – produkcyjnych, członek Zarządu (2002-2008),
wiceprezes Zarządu, zastępca dyrektora generalnego (2008–2010),
członek Rady Nadzorczej (2010)
dyrektor przedsiębiorstwa, Prezes Zarządu (2010),
prokurent, doradca Zarządu ds. technicznych (od 2010),
od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.), kolejno jako:
członek zarządu (2007-2009),
wiceprezes zarządu (od 2009),
dyrektor ds. techniczno - produkcyjnych (od 2010).
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (członek rady nadzorczej),
Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (członek rady nadzorczej),
Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie(członek rady nadzorczej).
ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z o.o.)
(wiceprezes zarządu)
Funkcje pełnione w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych w okresie ostatnich 5 lat:
ZPUE S.A. (członek Rady Nadzorczej),
ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (członek zarządu).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Tomasz Stępień posiada 3.734 akcji Spółki (akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 0,37%
kapitału zakładowego Spółki oraz 0,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu) oraz akcje spółki
Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak.

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Stępień pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Tomasza Stępnia ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Tomasz Stępień nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego
zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

Prokurent

Krzysztof Jamróz

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie - ukończył Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
(średnie studium zawodowe o kierunku administracyjno – biurowym).
W latach 1987-1988 w Spółdzielni Transportu Wiejskiego we Włoszczowie jako mechanik pojazdów
samochodowych,
w roku 1988 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Dąbrowie Górniczej jako
spawacz,
w latach 1989-1991 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego we Włoszczowie jako spawacz,
od 1991 roku w Spółce, kolejno jako:
spawacz (1991 – 1992),
ślusarz (1992),
brygadzista grupy blacharskiej – ślusarz (1992 – 1999),
zastępca kierownika działu techniki i rozwoju (1999 – 2000),
kierownik działu techniki i rozwoju (2000 – 2006),
zastępca dyrektora techniczno – produkcyjnego (2006 – 2008),
dyrektor ds. produkcji (2008),
członek Zarządu, dyrektor techniczny (2008 – 2009),
dyrektor techniki i rozwoju rynków zagranicznych (2009 – 2010),
doradca Zarządu ds. inwestycji zagranicznych (od 2010),
prokurent (od 2010).

ZPUE S.A.

Pan Tomasz Stępień posiada i posiadał akcje spółek publicznych notowanych na GPW –
przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach
akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym; pakiety akcji spółek publicznych
posiadane przez Pana Tomasza Stępnia nie przekraczają 5% kapitału zakładowego ani głosów na
walnych zgromadzeniach tych podmiotów.
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od 2009 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.) jako członek zarządu, dyrektor handlowy.
Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (członek rady nadzorczej),
Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (członek rady nadzorczej),
Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie (członek rady nadzorczej),
ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z o.o.).
(członek zarządu).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Krzysztof Jamróz posiada akcje spółki Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie. Pan
Krzysztof Jamróz posiada i posiadał akcje spółek publicznych notowanych na GPW –
przeprowadzając od czasu do czasu, jako inwestor giełdowy, transakcje na drobnych pakietach
akcji spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym; pakiety akcji spółek publicznych
posiadane przez Pana Krzysztofa Jamroza nie przekraczają 5% kapitału zakładowego ani głosów
na walnych zgromadzeniach tych podmiotów.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Jamróz pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Krzysztofa Jamroza ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Krzysztof Jamróz nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie
sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta.

Prokurent

Katarzyna Kusa

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie wyższe - ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzania
(kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: rachunkowość).
Od 1998 roku w Spółce, kolejno jako:
sekretarka (1998 – 1999),
specjalista w biurze Zarządu (1999 - 2000),
młodszy specjalista w dziale księgowości (2000 - 2003),
młodszy specjalista – księgowy (2003 - 2004),
specjalista - księgowy (2004-2006),
główny księgowy (2006),
prokurent (od 2006),
od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.), kolejno jako:
kierownik działu księgowości (2007 - 2010),
prokurent (2007 – 2010),
członek zarządu, dyrektor ds. finansowych (2010-2011),
główny księgowy (od 2011),
od 2009 roku w Fundacji „Jesteśmy Blisko” we Włoszczowie jako wiceprezes zarządu fundacji.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (członek rady nadzorczej),

ZPUE S.A.

Funkcje pełnione w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych w okresie ostatnich 5 lat:
ZPUE S.A. (członek Zarządu).

Funkcje pełnione w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych w okresie ostatnich 5 lat:
ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (członek rady nadzorczej),
Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie (członek rady nadzorczej),
ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z o.o.)
(członek Zarządu).

Prospekt Emisyjny
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Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

W okresie ostatnich 5 lat nie była, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Katarzyna Kusa pełniła funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pani Katarzyny Kusa ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pani Katarzyna Kusa nie otrzymała w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu
działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

Prokurent

Piotr Zawadzki

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie - ukończył Technikum Mechaniczne w Jędrzejowie (technik–mechanik –
budowa maszyn).
Od 1989 roku w Spółce, kolejno jako:
ślusarz (1989-1992),
kierownik (1992),
kierownik zakładu (1993-2000),
dyrektor ds. produkcji (2000),
szef produkcji (2001-2005),
pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością (2005),
dyrektor infrastruktury (2006),
prokurent (od 2000),
od 2006 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.) jako dyrektor infrastruktury oraz prokurent (od 2007).
Pan Piotr Zawadzki poza wyżej wskazanymi funkcjami w okresie ostatnich 5 lat, nie pełnił i nie pełni
obecnie funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących
Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Piotr Zawadzki posiada 4.678 akcji Spółki (akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 0,46%
kapitału zakładowego Spółki oraz 0,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Zawadzki pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Piotra Zawadzkiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Piotr Zawadzki nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego
zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

ZPUE S.A.

W okresie ostatnich 5 lat nie był, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.
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Prokurent

Henryk Arkit

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie - ukończył Technikum Budowlane w Częstochowie (budownictwo ogólne
architektoniczno – konstrukcyjne). Posiada także uprawnienia budowlane niezbędne m.in. do
pełnienia funkcji kierownika budowy.
W latach 1969–1977 w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego kolejno
jako: zbrojarz–betoniarz, mistrz budowy,
w latach 1978–1991 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego we Włoszczowie jako kierownik
budowy,
w latach 1992–1996 w Agdom sp. z o.o. we Włoszczowie, kolejno jako:
wiceprezes zarządu (1992-1993),
pełnomocnik likwidatora (1993– 1996),
od 1996 roku w Spółce, kolejno jako:
kierownik robót budowlanych (1996-1998),
kierownik działu remontowo-budowlanego (1998-2002),
kierownik wydziału prefabrykatów i usług budowlanych (2002-2006),
dyrektor ds. inwestycji (2006),
prokurent (od 2007),
w latach 2007 -2011 w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.) kolejno jako:
kierownik działu inwestycji (2007-2008)
dyrektor ds. inwestycji i remontowo-budowlanych (2008-2011),
od 2011 roku w Kortrak sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: Stolbud Service sp. z o.o.) jako
prezes zarządu,
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i
osobowych:
Kortrak sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: Stolbud Service sp. z o.o.) (prezes
zarządu).

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

W okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Henryk Arkit posiada 176 akcji ZPUE S.A. (akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 0,017%
kapitału zakładowego oraz 0,012% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Henryk Arkit pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Henryka Arkit ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Henryk Arkit nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu
działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

Prokurent

Jerzy Banyś

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie - ukończył Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Kielcach o specjalności:
naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.
W latach 1967–1970 w Państwowym Ośrodku Maszynowym we Włoszczowie jako monter
samochodowy,
w latach 1971–1978 w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej we Włoszczowie
kolejno jako: mechanik samochodowy, referent techniczny, kontroler techniczny,
w latach 1978–1983 w Przedsiębiorstwie Transportowo Sprzętowym Budownictwa Transbudowa
Huta w Dąbrowie Górniczej jako mechanik napraw pojazdów samochodowych,
w latach 1983–1984 prowadził działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania części zamiennych
i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
w latach 1984 – 1991 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego we Włoszczowie kolejno jako:
specjalista ds. dyspozycji sprzętem, zastępca kierownika bazy sprzętu i transportu, kierownik bazy
sprzętu i transportu, kierownik działu marketingu,
w latach 1994 – 1997 prowadził działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów

ZPUE S.A.

W okresie ostatnich 5 lat nie był, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.
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Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących.

drewnianych,
w latach 1997 – 2006 w Spółce, kolejno jako:
kierownik działu (1997-2006),
szef działu zakupów i gospodarki materiałowej (2006-2008),
w latach 2008–2010 w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.) jako dyrektor ds. zakupów oraz prokurent,
od 2011 roku w Spółce jako dyrektor ds. zakupów, prokurent.
Pan Jerzy Banyś poza wyżej wskazanymi funkcjami w okresie ostatnich 5 lat, nie pełnił i nie pełni
obecnie funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem.

W okresie ostatnich 5 lat nie był, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jerzy Banyś pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Jerzego Banyś ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Jerzy Banyś nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu
działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

Prokurent

Jadwiga Zawisza

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie średnie – ukończyła Liceum Ekonomiczne we Włoszczowie (specjalność: technik
ekonomista).
W latach 1984 - 1992 w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie jako księgowa,
w latach 1993–1994 prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży,
w latach 1995-1998 w Hurtowni Materiałów Budowlanych L.Ptak we Włoszczowie, kolejno jako:
sprzedawca, kierownik punktu sprzedaży,
w latach 1998-2006 w ZPUE S.A. we Włoszczowie, kolejno jako:
specjalista – księgowa, księgowa, kierownik działu księgowości,

starszy księgowy, młodszy

od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z
o.o.), kolejno jako:
starszy specjalista, samodzielny specjalista księgowy (2007),
kierownik sekcji (od 2007),
od 2010 w Fundacji „Jesteśmy Blisko” z siedzibą we Włoszczowie jako członek rady fundacji,
od 2011 roku w Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie jako prokurent,
od 2011 roku w Spółce jako prokurent.
Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

ZPUE S.A.

Pani Jadwiga Zawisza poza wyżej wskazanymi funkcjami w okresie ostatnich 5 lat, nie pełniła i nie
pełni obecnie funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych
spółek kapitałowych i osobowych.
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Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pani Jadwiga Zawisza jest obecnie akcjonariuszem PKO BP S.A. w Warszawie.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Jadwiga Zawisza pełniła funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pani Jadwigi Zawisza ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pani Jadwiga Zawisza nie otrzymała w wyżej wskazanym okresie
sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta.

Prokurent

Wojciech Pyka

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie wyższe - ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Ekonomii (kierunek:
Finanse i Bankowość). Ponadto Pan Wojciech Pyka ukończył studia podyplomowe na Wyższej
szkole Handlowej w Kielcach (specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami). Pan Wojciech
Pyka uzyskał Ceryfikat Controllera wydany przez Polskie Towarzystwo Controllingu.

W okresie ostatnich 5 lat nie była, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

W latach 1995–2000 w PKO Bank Polski S.A. oddział we Włoszczowie, kolejno jako: kontroler
znaków pieniężnych, inspektor, kierownik zespołu obsługi klienta indywidualnego,
w latach 2000–2005 w Zakładzie Stolarki Budowlanej „Stolbud” S.A. we Włoszczowie, kolejno jako:
rewident zakładowy, księgowy oraz główny księgowy,
od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z
o.o.), kolejno jako:
kierownik działu księgowości (2007),
kierownik sekcji (2007 – 2011),
zastępca głównej księgowej (od 2011),
prokurent (od 2011),
od 2009 roku w Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie jako prokurent,
w latach 2009-2011 w Stolbud Service sp. z o.o. we Włoszczowie jako prezes zarządu,
od 2011 roku w Kortrak sp. z o.o. we Włoszczowie jako prokurent,
od 2011 roku w ZPUE Tools sp. z o.o. we Włoszczowie jako prokurent,
od 2011 roku w ZPUE Poles sp. z o.o. we Włoszczowie jako prokurent,
od 2011 roku w Villa Aromat sp. z o.o. we Włoszczowie jako prokurent,
od 2011 roku w Spółce, kolejno jako prokurent.
Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

Pan Wojciech Pyka poza wyżej wskazanymi funkcjami w okresie ostatnich 5 lat, nie pełnił i nie pełni
obecnie funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek
kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

Pan Wojciech Pyka jest obecnie wspólnikiem lub akcjonariuszem następujących podmiotów:
Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie, PKO BP S.A. w Warszawie.

ZPUE S.A.

W okresie ostatnich 5 lat nie był, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

Prospekt Emisyjny
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Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Pyka pełnił funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których był osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pana Wojciecha Pyka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Wojciech Pyka nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego
zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

Prokurent

Aneta Lichosik

Wiedza i doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie wyższe – ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Wydział Ekonomii
(specjalność: Finanse i Inwestycje).
W 2004 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie jako referent
ekonomiczny,
w latach 2004-2006 w ZPUE S.A. we Włoszczowie, kolejno jako: księgowa, starsza księgowa,
od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group
sp. z o.o.), kolejno jako:
starsza księgowa (2007),
starsza księgowa – specjalista (od 2007),
od 2011 roku w Spółce jako prokurent.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje członkiem
organów
zarządzających
nadzorujących

Pani Aneta Lichosik poza wyżej wskazanymi funkcjami w okresie ostatnich 5 lat, nie pełniła i nie
pełni obecnie funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych
spółek kapitałowych i osobowych.

Nazwy spółek
kapitałowych i
osobowych, w których
osoba była w okresie
ostatnich 5 lub
pozostaje wspólnikiem

W okresie ostatnich 5 lat nie była, ani nie jest obecnie wspólnikiem innych spółek kapitałowych i
osobowych.

Wyroki związane z
przestępstwami
oszustwa

Brak

Przypadki upadłości,
zarządu
komisarycznego i
likwidacji podmiotów

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Aneta Lichosik pełniła funkcje w organach
zarządzających, nadzorujących i administracyjnych, a także w których była osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

Oficjalne oskarżenia
publiczne i sankcje ze
strony organów
ustawowych ani
regulacyjnych

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pani Aneta Lichosik ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pani Aneta Lichosik nie otrzymała w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu
działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
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14.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla
14.2.1. Konflikt interesów
Potencjalny konflikt interesów może wystąpić z uwagi na fakt istnienia powiązań rodzinnych wśród osób zasiadających w
Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki. Sytuacja ta może rodzić potencjalne ryzyko wzajemnego wpływania na
decyzję tych osób podczas wykonywania swoich obowiązków. Wszelkie powiązania rodzinne zostały szczegółowo
opisane w pkt 14.1 powyżej.
Poza powyższym, zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej a także osoby
zarządzające wyższego szczebla, nie występują konflikty interesów pomiędzy obowiązkami względem ZPUE S.A. a ich
prywatnymi interesami.
14.2.2. Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów
Według wiedzy Zarządu nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub
innymi osobami, na mocy których osoby pełniące funkcje w organach Spółki zostały wybrane na członków organów
zarządzających lub nadzorczych, albo na osoby zarządzające wyższego szczebla.
14.2.3. Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Spółki
Nie istnieją ograniczenia uzgodnione przez osoby pełniące funkcje w organach Spółki a także osoby zarządzające
wyższego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie akcji Spółki.

15. Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu
do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz
osób zarządzających wyższego szczebla
15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz
przyznanych przez Spółki i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na
rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych
Zasady wynagradzania Zarządu
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz dodatek do powyższego wynagrodzenia z
tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
Wynagrodzenie Zarządu w 2011 roku
Członkowie Zarządu, otrzymali w 2011 roku wynagrodzenie wskazane w punkcie 19 Prospektu – Transakcje z
podmiotami powiązanymi.
Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2011 wynagrodzenia ze spółki zależnej od Spółki.
W 2011 roku nie zostało wypłacone członkom Zarządu wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy korporacyjne
Spółki nie przewidują uprawnienia dla członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia w formie opcji na akcje.
Spółka ani jej podmioty zależne nie przyznały członkom Zarządu świadczeń w naturze. Osoby te mogą korzystać z
samochodów służbowych zarówno dla celów służbowych, jak i prywatnych – w Spółce wdrożone zostały przepisy
wewnętrzne dotyczące wykorzystania samochodów dla celów prywatnych, których konsekwencją jest wnoszenie przez
osoby korzystające z samochodów służbowych (nie tylko członków Zarządu) stosownych opłat.

Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu oraz czynności wykonywane w
celu jego przygotowania ustalone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2010 roku.
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2011 roku
Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymali w 2011 roku wynagrodzenie wskazane w punkcie 19 Prospektu – Transakcje z
podmiotami powiązanymi.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w roku 2011 wynagrodzenia ze spółki zależnej od Spółki.
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Niektórzy członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali w roku 2011 wynagrodzenia z jednej ze spółek zależnych od Spółki.
Otrzymały je osoby zasiadające w radzie nadzorczej spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach z tytułu pełnienia funkcji
w tej radzie w następującej wysokości: Pani Bogusław Wypychewicz (Prezes Rady Nadzorczej) – 19.200,00 PLN brutto,
Pani Małgorzata Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej) – 15.600,00 PLN brutto. Pozostali członkowie Rady
Nadzorczej nie otrzymywali w roku 2011 wynagrodzenia ze spółek zależnych od Spółki.
W 2011 roku nie zostało wypłacone członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy
korporacyjne Spółki nie przewidują uprawnienia dla członków Rady Nadzorczej do otrzymania wynagrodzenia w formie
opcji na akcje.
Spółka ani jej podmioty zależne nie przyznały powyższym osobom świadczeń w naturze. Członkowie Rady Nadzorczej
korzystali z samochodów służbowych wyłącznie dla celów służbowych – nie zostały z nimi zawarte żadne porozumienia
dotyczące wykorzystania samochodów dla celów prywatnych.

Zasady wynagradzania prokurentów
Niektórzy prokurenci otrzymują wynagrodzenie ze Spółki z tytułu umowy o pracę, niektórzy natomiast na podstawie
stosownych uchwał Zarządu.
Wynagrodzenie prokurentów w 2011 roku
Prokurenci otrzymali w 2011 roku ze Spółki wynagrodzenie wskazane w punkcie 19 Prospektu – Transakcje z
podmiotami powiązanymi.
Niektórzy prokurenci otrzymali w roku 2011 wynagrodzenia ze spółki zależnej od Spółki. Otrzymały je osoby zasiadające
w radzie nadzorczej spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach z tytułu pełnienia funkcji w tej radzie w następującej
wysokości: Pani Iwona Dobosz – 18.000,00 PLN brutto, Pani Katarzyna Kusa – 13.900,00 PLN brutto, Pan Tomasz
Stępień – 18.000,00 PLN brutto, Pan Krzysztof Jamróz – 18.000,00 PLN brutto. Pozostali prokurenci nie otrzymywali w
roku 2011 wynagrodzenia ze spółek zależnych od Spółki.
W 2011 roku nie zostało wypłacone członkom prokurentom wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy
korporacyjne Spółki nie przewidują uprawnienia dla prokurentów do otrzymania wynagrodzenia w formie opcji na akcje.
Prokurenci nie otrzymywali żadnych świadczeń w naturze ani ze Spółki ani z jej podmiotów zależnych. Niektórzy z
prokurentów korzystają z samochodów służbowych zarówno dla celów służbowych, jak i prywatnych – w Spółce
wdrożone zostały przepisy wewnętrzne dotyczące wykorzystania samochodów dla celów prywatnych, których
konsekwencją jest wnoszenie przez osoby korzystające z samochodów służbowych stosownych opłat.

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Spółki lub jego podmioty zależne na
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia
Spółka ani jej podmioty zależne nie wydzieliły ani nie zgromadziły żadnej kwoty na świadczenie rentowe, emerytalne lub
inne podobne świadczenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej poza składkami, których obowiązek opłacania
przez Spółkę lub jej podmioty zależne wynika z obowiązków nałożonych przepisami o ubezpieczeniach społecznych
oraz ubezpieczeniach zdrowotnych.
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16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego
16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje

Zarząd
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja

Data powołania na
członka Zarządu

Data zakończenia obecnej
kadencji

Andrzej Grzybek

Prezes Zarządu

26 lutego 2010 r.
(ze skutkiem od dnia
1 marca 2010r.)

1 marca 2015 r.

Mariusz Synowiec

członek Zarządu

4 stycznia 2010r.

4 stycznia 2015r.

Stanisław Toborek

członek Zarządu

26 lutego 2010r.
(ze skutkiem od dnia
1 marca 2010r.)

1 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja

Data powołania na
członka Rady
Nadzorczej

Data zakończenia obecnej
kadencji

Bogusław Wypychewicz

Prezes Rady Nadzorczej

14 czerwca 2010 r.

14 czerwca 2015 r.

Małgorzata Wypychewicz

Zastępca Prezesa Rady
Nadzorczej

22 maja 2007 r.

22 maja 2012 r.

Henryka Grzybek

członek Rady Nadzorczej

22 maja 2007 r.

22 maja 2012 r.

Teresa Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

22 maja 2007 r.

22 maja 2012 r.

Czesław Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

22 maja 2007 r.

22 maja 2012 r.

Źródło: Spółka

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorujących z emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych,
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy
Wszyscy członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę i otrzymują z tego tytułu
wynagrodzenie, którego wysokość została wskazana w punkcie 19 Prospektu – Transakcje z podmiotami powiązanymi
w tytule „Umowa o pracę, w tym premie z tego tytułu”. Członkowie Zarządu otrzymują ze Spółki także dodatek z tytułu
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pełnionej funkcji, którego wysokość została wskazana w punkcie w punkcie 19 Prospektu – Transakcje z podmiotami
powiązanymi w tytule „Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji”. W odniesieniu do powyższych świadczeń wypłacanych
w chwili rozwiązania stosunku pracy zastosowanie w tych umowach znajdą przepisy prawa pracy.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie na podstawie
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2010 roku, którego wysokość została wskazana w
punkcie 19 Prospektu – Transakcje z podmiotami powiązanymi.
Niektórzy członkowie Rady Nadzorczej są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę i otrzymują z tego tytułu
wynagrodzenie, którego wysokość została wskazana w punkcie 19 Prospektu – Transakcje z podmiotami powiązanymi
w tytule „Umowa o pracę, w tym premie z tego tytułu”. Są to: Bogusław Wypychewicz, Małgorzata Wypychewicz,
Czesław Wypychewicz. W odniesieniu do świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy zastosowanie w
tych umowach znajdą przepisy prawa pracy.

Niektórzy prokurenci otrzymują wynagrodzenie ze Spółki z tytułu umowy o pracę. Są to: Iwona Dobosz, Tomasz Stępień,
Krzysztof Jamróz, Jerzy Banyś, Krzysztof Prus. W odniesieniu do świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku
pracy zastosowanie w tych umowach znajdą przepisy prawa pracy. Wysokość wynagrodzenia pozostałych prokurentów
ustalana jest w drodze uchwały Zarządu. Na podstawie takich uchwał wynagrodzenie otrzymują: Piotr Zawadzki,
Katarzyna Kusa, Henryk Arkit. Wysokość otrzymanego prze prokurentów wynagrodzenia oraz tytuł prawny zostały
wskazane w punkcie 19 Prospektu – Transakcje z podmiotami powiązanymi.

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Spółki, dane członków danej komisji
oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji
W Spółce nie funkcjonuje obecnie komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. Regulamin Rady Nadzorczej
zawiera stosowne zapisy dotyczące zasad powołania i funkcjonowania komitetu audytu. Realizacja zadań komitetu
audytu jest w chwili obecnej, z uwagi na 5-osobowy skład Rady, realizowana przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z
art. 86 ust. 3 ustawy o z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych i nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) – uchwała Rady Nadzorczej stosownej
treści została zamieszczona na stronie internetowej Spółki w zakładce: http://www.zpue.pl/spolka-lad-korporacyjny.html.

16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Spółkę procedur ładu korporacyjnego
Zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie zawarte są w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjętym przez Radę GPW
uchwałą z dnia 19 maja 2010 roku, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2010 roku. W 2011 roku regulacje powyższe
uległy zmianom na podstawie:
- uchwały nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku;
- uchwały nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
ZPUE S.A. z uwagi na fakt, iż akcje Spółki notowane są na GPW stosuje zasady ładu korporacyjnego wynikające z
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W przypadku niektórych zasad ich przestrzeganie jest wyłączone w
całości lub w części. Spółka publikuje informacje o zasadach ładu korporacyjnego niestosowanych przez Spółkę na
swoich stronach internetowych w zakładce: http://www.zpue.pl/spolka-lad-korporacyjny.html.
W skład Rady Nadzorczej nie wchodzi obecnie osoba, która spełnia warunki niezależności i posiada kwalifikacje w
dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, jednak Zarząd nie posiada prerogatyw do powołania w skład Rady
takich osób. Zarząd poinformował większościowych akcjonariuszy o celowości powołania do Rady kandydatów
spełniających powyższe warunki, np. w związku z upływem w 2012 roku kadencji czterem członkom Rady Nadzorczej.
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17. Zatrudnienie
17.1. Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
W poniższej tabeli przedstawiono dane o poziomie i strukturze zatrudnienia w naszej Grupie na Dzień Prospektu oraz na
koniec lat 2008-2010.
Tabela 36. Dane i struktury zatrudnienia
Liczba pracowników (w osobach)

Dzień Prospektu

31.12.2010

31.12.2009

Grupa Kapitałowa, w tym

1 324

100%

1 274

100%

1 218

ZPUE S.A.

1 163

88%

1 100

86%

1 063

161

12%

174

14%

155

ZPUE Gliwice

31.12.2008

struktura:

1 247

100%

87%

1 113

89%

13%

134

11%

Struktura zatrudnienia (w osobach)

Dzień Prospektu

Grupa Kapitałowa, w tym

1 324

100%

1 274

100%

1 218

100%

1 247

100%

stanowiska nierobotnicze

287

22%

294

23%

255

21%

241

19%

stanowiska robotnicze

1 037

78%

980

77%

963

79%

1 006

81%

Struktura według stażu pracy (w osobach)

Dzień Prospektu

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

do 1 roku

213

16%

178

14%

124

10%

214

17%

od 1 do 5 lat

523

40%

634

50%

680

56%

639

51%

od 5 do 10 lat

281

21%

189

15%

152

12%

149

12%

powyżej 10 lat

307

23%

273

21%

262

22%

245

20%

Razem

1 324

100%

1 274

100%

1 218

100%

1 247

100%

Struktura według wykształcenia (w osobach)

Dzień Prospektu

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

Wyższe

245

19%

225

18%

195

16%

203

16%

Średnie

557

42%

498

39%

481

39%

544

44%

Zasadnicze

440

33%

458

36%

457

38%

419

34%

Podstawowe
Razem

82

6%

93

7%

85

7%

81

6%

1 324

100%

1 274

100%

1 218

100%

1 247

100%

Źródło: Spółka

Poziom zatrudnienia w naszej Grupie utrzymuje się na stabilnym poziomie. W ostatnich okresach zmiany poziomu
zatrudnienia były niewielkie i odzwierciedlały stopniowy wzrost aktywności produkcyjnej.
Większość zatrudnionych pracowników zatrudniona jest na stanowiskach robotniczych, co odzwierciedla charakter
naszej działalności.
Struktura stażu pracy wskazuje na przewagę pracowników o średnim stażu pracy w naszej Grupie. Istotny udział
stanowią jednakże również pracownicy o stażu pracy przekraczającym 5 lat.
Większość naszej kadry ma średnie i wyższe zatrudnienia. Wynika to z konieczności zatrudnienia specjalistów zarówno
w procesie produkcyjnym, jak i na stanowiskach nierobotniczych.

17.2. Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Spółki
W Dniu Zatwierdzenia Prospektu członkowie organów Spółki posiadają następujące akcje ZPUE S.A.:
–

Andrzej Grzybek (Prezes Zarządu) bezpośrednio posiada 1.000 akcji Spółki, będących akcjami zwykłymi na
okaziciela. Akcje te stanowią 0,1% kapitału zakładowego Spółki i dają 0,07.% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.

–

Stanisław Toborek (członek Zarządu) bezpośrednio posiada 343 akcje Spółki będące akcjami zwykłymi na
okaziciela. Akcje te stanowią 0,034% kapitału zakładowego Spółki i dają 0,024% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.

–

Bogusław Wypychewicz (Prezes Rady Nadzorczej, zatrudniony w Spółce jako specjalista ds. strategii rozwoju
i badania rynków, oraz pilot śmigłowca) posiada:

bezpośrednio:
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(1) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
(2) 17.584 akcji zwykłych na okaziciela,
stanowiących 6,64% kapitału zakładowego Spółki oraz dających łącznie 18,87% głosów na Walnym
Zgromadzeniu;
pośrednio, za pośrednictwem spółki Koronea S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (w której to spółce Pan Bogusław
Wypychewicz posiada 21.148 udziałów stanowiących 84,6% kapitału zakładowego i dających prawo do 84,6%
głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki):
(3) 8.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,
(4) 499.990 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
dających łącznie 38,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
czyli łącznie 575.574 akcji Spółki stanowiących 56,54% kapitału zakładowego Spółki i dających 56,95% głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
–

Małgorzata Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej) posiada bezpośrednio:
(1) 42.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
(2) 13.905 akcji zwykłych na okaziciela,
stanowiących 5,5% kapitału zakładowego Spółki oraz dających łącznie 15,79% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Poza tym Pani Małgorzata Wypychewicz posiada 3.849 udziałów spółki Koronea S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu
(stanowiących 15,4% kapitału zakładowego i dających prawo do 15,4% głosów na zgromadzeniu wspólników tej
spółki), która to spółka jest właścicielem:
(1) 8.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,
(2) 499.990 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
dających łącznie 38,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
–

Henryka Grzybek (członek Rady Nadzorczej) bezpośrednio posiada 110 akcji Spółki będących akcjami
zwykłymi na okaziciela. Akcje te stanowią 0,01% kapitału zakładowego Spółki i dają 0,008% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.

W Spółce nie jest aktualnie prowadzony żaden program opcji na akcje ZPUE S.A.

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Spółki
Nie zostały zawarte umowy oraz nie istnieją żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Spółki.
Niektórzy z członków Zarządu i Rady Nadzorczej są równocześnie akcjonariuszami ZPUE SA (co zostało wskazane z
pkt 17.2 Prospektu powyżej), jednakże nie wynika to z żadnych ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w
kapitale Spółki.

18. Znaczni akcjonariusze
18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Spółki lub prawa
głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Spółki
Zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązkowi zgłoszenia posiadanego udziału w spółce
publicznej podlega akcjonariusz spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej („znaczny akcjonariusz”).
Poza członkami organów ZPUE SA. wymienionymi w pkt 17.2 Prospektu znacznymi akcjonariuszami Spółki są:
1) spółka Koronea S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która to spółka posiada:
(1) 8.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,
(2) 499.990 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
stanowiących łącznie 49,9 % kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie 38,08% głosów na Walnym

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

114

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

Zgromadzeniu.
Udziałowcami spółki Koronea S.à r.l. są: Prezes Rady Nadzorczej Bogusław Wypychewicz (posiada 21.148 udziałów
stanowiących 84,6% kapitału zakładowego i dających prawo do 84,6% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki)
oraz Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej Małgorzata Wypychewicz (posiada 3.849.udziałów stanowiących 15,4%
kapitału zakładowego i dających prawo do 15,4% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki).
2) spółka Aviva Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, który to podmiot działa na zlecenie Aviva Investors
Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., który jest organem funduszy inwestycyjnych: Aviva Investors
Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusze”).
Fundusze te bezpośrednio posiadają 109.007 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 10,71% kapitału
zakładowego Spółki i dających 7,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

18.2. Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Spółki
Znaczni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu.

18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Spółki, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad
Spółką
W Dniu Zatwierdzenia Prospektu Pan Bogusław Wypychewicz (Prezes Rady Nadzorczej) posiada:
(1) bezpośrednio – 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oraz 17.584 akcji zwykłych na okaziciela,
dających łącznie 18,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
(2) pośrednio - za pośrednictwem podmiotu przez niego kontrolowanego: spółki Koronea S.à r.l. z siedzibą w
Luksemburgu, która to spółka posiada: 8.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, 499.990 akcji zwykłych
na okaziciela serii A, dających łącznie 38,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Tym samym Pan Bogusław Wypychewicz posiada pozycję dominującą wobec ZPUE S.A.
Pan Bogusław Wypychewicz jest mężem Pani Małgorzaty Wypychewicz (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej), która
posiada bezpośrednio 42.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 13.905 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,
dających łącznie 15,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co jest istotne dla przyjęcia, iż osoby te łączy porozumienie,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Nadużywaniu pozycji dominującej zapobiegają przepisy prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych i Ustawy o Ofercie Publicznej oraz postanowienia Statutu Spółki przyznające szczególne uprawnienia
mniejszościowym akcjonariuszom. W szczególności:
1) Zgodnie z art. 6 Kodeksu spółek handlowych spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową
zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem
zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33%
kapitału zakładowego spółki zależnej. Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem wskazanego wyżej
ograniczenia, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów
nieważnych.
Ponadto akcjonariusz, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która
jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub
zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej
spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w
spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Odpowiedzi
na pytania należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania
żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który
zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym
zakończyło się walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia
zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej.
2) Zgodnie z art. 20 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo
w takich samych okolicznościach.
3) Art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych daje mniejszościowym akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej jedną
piątą kapitału zakładowego prawo złożenia wniosku o dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. W takim wypadku osoby
reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji
przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej. Z chwilą
dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej wygasają przedterminowo mandaty wszystkich
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dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 Kodeksu spółek
handlowych.
4) Zgodnie z art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki może zaskarżyć w drodze wytoczonego
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej ze statutem bądź dobrymi
obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.
5) Zgodnie z art. 486 § 1 Kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz ma prawo wytoczyć przeciwko członkowi
zarządu, rady nadzorczej lub likwidatorowi powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, w przypadku, gdy z powództwem takim nie
wystąpi spółka w terminie 1 roku od dnia ujawnienia czyny wyrządzającego spółce szkodę.
6) Zgodnie z art. 84 i art. 85 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu mają prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego
z prowadzeniem spraw spółki publicznej (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje
walne zgromadzenie, przy czym jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie takiej uchwały, albo podejmie ją z naruszeniem
art. 84 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu
rejestrowego o wyznaczenie biegłego.
7) Statut Spółki (§ 12 ust. 4 Statutu) a także art. 390 k.s.h. przewiduje możliwość zlecenia jednemu albo kilku członkom
Rady Nadzorczej wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki lub konkretnych czynności nadzorczych. W
ramach tej delegacji członek Rady Nadzorczej może żądać udzielenia mu określonych informacji, składania wyjaśnień,
przedstawienia sprawozdań oraz dokumentów księgowych spółki.

18.4. Opis wszelkich znanych Spółce ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować
zmiany w sposobie kontroli Spółki
Zarządowi Spółki nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie
kontroli Spółki.

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu rozporządzenia nr
1606/2002
ZPUE S.A. w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi za lata 2008 i 2009 nie sporządzała sprawozdań
finansowych zgodnych ze standardami przyjętymi zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, stąd w rozdziale
niniejszym w podrozdziałach obejmujących lata 2008-2009 ujawnione zostały tylko informacje o charakterze i zakresie
transakcji z podmiotami powiązanymi oraz o ich wartości w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
W związku z faktem, iż od dnia 1 stycznia 2010 roku Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodne ze standardami
przyjętymi zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, w podrozdziałach obejmujących okresy: rok 2010 i okres od
dnia 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku Spółka uwzględniła transakcje z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu MSR 24. Wszystkie opisane poniżej transakcje z podmiotami powiązanymi, według oświadczenia Spółki,
zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.
Z uwagi na łączące Spółkę z podmiotami powiązanymi stosunki gospodarcze (sprzedaż wyrobów, umowy dzierżawy
nieruchomości, wieloletnia współpraca gospodarcza, świadczenie wyspecjalizowanych usług) ZPUE S.A. zamierza dalej
dokonywać transakcji z podmiotami powiązanymi. W odniesieniu do transakcji z tymi podmiotami Zarząd Spółki dołoży
starań, aby transakcje te zawierane były na warunkach rynkowych.
We wszystkich prezentowanych okresach Spółka nie tworzyła rezerw na należności nieściągalne od podmiotów
powiązanych. Według oceny Zarządu w transakcjach z podmiotami powiązanymi nie występują należności, których
ściągalność jest wątpliwa.
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19.1. Transakcje w 2008 roku
Wynagrodzenia Zarządu i prokurentów
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Zarządu ZPUE S.A. i prokurentów
Spółki w roku 2008 została wskazana w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie wypłacone w 2008 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
okres pełnienia funkcji
Prezes Zarządu

Bogusław Wypychewicz

1.01.-31.07.2008r.

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

167

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

145

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

147

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

300

p.o. Prezesa Zarządu
(1.08.-30.09.2008r.)

Ryszard Iwańczyk

Prezes Zarządu
(1.10.-31.12.2008r.)
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Stępień

1.10.-31.12.2008r.

członek Zarządu

Krzysztof Jamróz

1.10.-31.12.2008r.

Jacek Błaszczyk

prokurent

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

331

Stanisław Toborek

prokurent

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

263

Piotr Zawadzki

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

11

Kazimierz Grabiec

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

11

Katarzyna Kusa

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

11

Iwona Dobosz

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

11

Henryk Arkit

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

11

Krzysztof Prus

prokurent (od 20.10.2008r.)

Uchwała Zarządu
(prokura)

2

Źródło: Spółka

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w roku
2008 została wskazana w poniższej tabeli:
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Wynagrodzenie wypłacone w 2008 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
okres pełnienia funkcji

Przewodnicząca Rady
Nadzorczej

Małgorzata Wypychewicz

Andrzej Grzybek

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

18

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

95

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

147

Henryka Grzybek

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12

Teresa Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12

Czesław Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12

Źródło: Spółka

19.2. Transakcje w 2009 roku
Wynagrodzenia Zarządu i prokurentów
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Zarządu ZPUE S.A. i prokurentów
Spółki w roku 2009 została wskazana w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie wypłacone w 2009 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
okres pełnienia funkcji

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Ryszard Iwańczyk

Prezes Zarządu.

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

190

Tomasz Stępień

Wiceprezes Zarządu

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

178

Krzysztof Jamróz

członek Zarządu

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

331

Maksymilian Górniak

członek Zarządu

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

0
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3.04.-31.12.2009r

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

0

Stanisław Toborek

prokurent

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

258

Piotr Zawadzki

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

6

Kazimierz Grabiec

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

6

Katarzyna Kusa

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

6

Iwona Dobosz

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

6

Henryk Arkit

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

6

Krzysztof Prus

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

3

Mariusz Synowiec

prokurent (od 3.11.2009r.)

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

43

Źródło: Spółka

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w roku
2009 została wskazana w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie wypłacone w 2009 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
okres pełnienia funkcji

Małgorzata Wypychewicz

Andrzej Grzybek

Przewodnicząca Rady
Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

18

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

95

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

151

Henryka Grzybek

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12

Teresa Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12

Czesław Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

12
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Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

36

Źródło: Spółka

19.3. Transakcje w 2010 roku
Wynagrodzenia Zarządu i prokurentów
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Zarządu ZPUE S.A. i prokurentów
Spółki w roku 2010 została wskazana w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie wypłacone w 2010 roku
Imię i nazwisko

Ryszard Iwańczyk

okres pełnienia funkcji

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Prezes Zarządu

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

0

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

0

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

30

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

232

Pełniona funkcja

1.01.-4.01.2010r.

Prezes Zarządu
Andrzej Grzybek
(1.03.-31.12.2010r.)

Wiceprezes Zarządu
1.01.-4.01.2010r.
Tomasz Stępień

Prezes Zarządu

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

41

4.01.-26.02.2010r.
prokurent
15.06.-31.12.2010r.

Maksymilian Górniak

członek Zarządu
1.01.-4.01.2010r.

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

0

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

0

członek Zarządu
Krzysztof Jamróz

1.01.-28.02.2010r.

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

58

prokurent
11.05.-31.12.2010r.
prokurent
Stanisław Toborek

1.01.-26.02.2010r.
członek Zarządu

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

248

1.03.-31.12.2010r.
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prokurent
1.01.-4.01.2010r.
Mariusz Synowiec

członek Zarządu

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

209

4.01.-31.12.2010r.
Piotr Zawadzki

prokurent

uchwała Zarządu
(prokura)

6

Kazimierz Grabiec

prokurent

uchwała Zarządu
(prokura)

6

Katarzyna Kusa

prokurent

uchwała Zarządu
(prokura)

6

Iwona Dobosz

prokurent

uchwała Zarządu
(prokura)

6

Henryk Arkit

prokurent

uchwała Zarządu
(prokura)

6

Krzysztof Prus

prokurent

uchwała Zarządu
(prokura)

6

Źródło: Spółka

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w roku
2010 została wskazana w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie wypłacone w 2010 roku
Imię i nazwisko

Małgorzata Wypychewicz

okres pełnienia funkcji

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Przewodnicząca Rady
Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

19

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

101

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

17

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

161

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

2

1.01.-26.02.2010r.

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

22

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

11

Pełniona funkcja

1.01.-14.06.2010r.
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
14.06.-31.12.2010r.

Bogusław Wypychewicz

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
14.06.-31.12.2010 r.

Andrzej Grzybek

Henryka Grzybek
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Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
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członek Rady Nadzorczej

Teresa Wypychewicz

Czesław Wypychewicz

Tomasz Stępień

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

16

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

16

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

82

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

3

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

14

członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej
26.02.2010-14.06.2010r.

Źródło: Spółka

Transakcje z osobą sprawującą kontrolę nad ZPUE S.A.
Pan Bogusław Wypychewicz poza wynagrodzeniem otrzymanym ze Spółki, które zostało wskazane powyżej był także
stroną umowy sprzedaży udziałów ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach, która została zawarta w dniu 17 sierpnia 2010
roku. Wartość umowy wyniosła 11.988.800,00 złotych a umowa została szczegółowo opisana w pkt 22 Prospektu.

Transakcje z podmiotem zależnym
W związku z nabyciem przez ZPUE S.A. udziałów ZPUE Gliwice sp. z o.o. spółka ta stała się podmiotem zależnym
ZPUE S.A., przy czym do dnia sprzedaży udziałów przez osobę sprawującą kontrolę nad Spółką – Pana Bogusława
Wypychewicza – osoba ta sprawowała także kontrolę nad ZPUE Gliwice sp. z o.o. Zakres transakcji z podmiotem
zależnym w roku 2010 został przedstawiony poniżej.

Podmiot zależny

Typ transakcji

Wartość obrotu z
podmiotem w 2010
roku (w tys. PLN)

Sprzedaż wyrobów usług i
materiałów przez ZPUE S.A.

5.876

ZPUE Gliwice sp. z o.o.

Zakup wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

2.354

Saldo należności od podmiotu zależnego na dzień
31.12.2010r. (w tys. PLN)

3.322

Saldo zobowiązań w stosunku do podmiotu zależnego na
dzień 31.12.2010r. (w tys. PLN)

930

Źródło: Spółka
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Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi
ZPUE S.A. (jednostka dominująca) była w roku 2010 stroną transakcji z innymi podmiotami powiązanymi, których zakres
został przedstawiony poniżej.

Typ transakcji

Wartość obrotu z
podmiotem w 2010
roku (w tys. PLN)

Sprzedaż wyrobów usług i
materiałów przez ZPUE S.A.

4.014

Zakup wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

12.166

Sprzedaż wyrobów usług i
materiałów przez ZPUE S.A.

424

Zakup wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

9.988

Sprzedaż wyrobów usług i
materiałów przez ZPUE S.A.

762

Zakup wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

6.992

Sprzedaż wyrobów usług i
materiałów przez ZPUE S.A.

5.558

Zakup wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

228

Podmiot powiązany
Sposób powiązania

ZPUE M.B. Wypychewicz sp.j.
podmiot współkontrolowany przez osobę sprawującą
kontrolę nad ZPUE S.A.

ZPUE Holding sp. z o.o..
podmiot kontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę
nad ZPUE S.A.

Elektromontaż – 1 Katowice S.A.
podmiot kontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę
nad ZPUE S.A.

Stolbud Włoszczowa S.A.
podmiot w którym członkowie organów ZPUE S.A. byli
członkami kluczowego personelu kierowniczego

Saldo należności od podmiotów powiązanych na dzień
31.12.2010r. (w tys. PLN)

14.086

Saldo zobowiązań w stosunku do podmiotów
powiązanych na dzień 31.12.2010r. (w tys. PLN)

1.592

Źródło: Spółka

19.4. Transakcje w 2011 roku
Wynagrodzenia Zarządu i prokurentów
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Zarządu ZPUE S.A. i prokurentów
Spółki w roku 2011 została wskazana w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
okres pełnienia funkcji

Andrzej Grzybek

Stanisław Toborek

ZPUE S.A.

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

61

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

269

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

55

Prezes Zarządu

członek Zarządu
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Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

230

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

50

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

193

członek Zarządu

Mariusz Synowiec

Tomasz Stępień

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

22

Krzysztof Jamróz

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

16

Piotr Zawadzki

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

5

Kazimierz Grabiec

prokurent w okresie 1.0125.07.2011r.

Uchwała Zarządu
(prokura)

4

Katarzyna Kusa

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

5

Iwona Dobosz

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

3

Henryk Arkit

prokurent

Uchwała Zarządu
(prokura)

5

Krzysztof Prus

prokurent w okresie 1.0130.12.2011r.

Uchwała Zarządu
(prokura)

5

Jadwiga Zawisza

prokurent od 26.10.2011r.

Uchwała Zarządu
(prokura)

˂1

Wojciech Pyka

prokurent od 26.10.2011r.

Uchwała Zarządu
(prokura)

˂1

Aneta Lichosik

prokurent od 30.12.2011r.

Uchwała Zarządu
(prokura)

˂1

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

4

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

76

Jerzy Banyś

prokurent

Źródło: Spółka

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego ze Spółki przez osoby będące członkami Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w roku
2011 została wskazana w poniższej tabeli:

Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
okres pełnienia funkcji

Bogusław Wypychewicz

ZPUE S.A.

Prezes Rady Nadzorczej

Podstawa wypłaty
wynagrodzenia

Kwota wypłaconego
wynagrodzenia (brutto w
tys. złotych)

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

21
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Zastępca Prezesa Rady
Nadzorczej

Małgorzata Wypychewicz

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

155

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

11

Umowa o pracę (w tym
premie z tego tytułu)

74

Henryka Grzybek

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

15

Teresa Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

17

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji

17

Umowa o pracę do
31.10.2011r. (w tym
premie z tego tytułu)

65

Czesław Wypychewicz

członek Rady Nadzorczej

Źródło: Spółka

Transakcje z osobą sprawującą kontrolę nad ZPUE S.A.
Pan Bogusław Wypychewicz poza wynagrodzeniem otrzymanym ze Spółki, które zostało wskazane powyżej był także
stroną umów sprzedaży udziałów spółek rosyjskich: BKTP i PI ZPUE, które zostały zawarte w dniu 26 lipca 2011 roku.
Wartość obu umów wyniosła łącznie 8.300.000,00 złotych a umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 22 Prospektu.
W dniu 22 grudnia 2011 roku ZPUE S.A. zawarła z Panem Bogusławem Wypychewiczem umowę sprzedaży udziałów
spółki ukraińskiej: OOO ZPUE Ukraina w Synelnykowe o wartości nominalnej 6.400 Euro, stanowiących 80% kapitału
zakładowego tej spółki oraz uprawniających do wykonywania 80% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Cena
nabycia tych udziałów przez Spółkę równa była ich wartości nominalnej i została zapłacona do dnia zatwierdzenia
Prospektu.
W dniu 14 listopada 2011 roku ZPUE S.A. zawarła ze spółka KORONEA S.à r.l. w Luksemburgu, która jest podmiotem
kontrolowanym przez Pana Bogusława Wypychewicza oraz akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące
49,9% kapitału zakładowego Spółki i dające 38,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu Umowę Inwestycyjną obejmującą
objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki za cenę emisyjną 57.280.950,00 złotych, która to umowa została
szczegółowo opisana w pkt 22 Prospektu.

Transakcje z podmiotami zależnymi
W związku z nabyciem przez ZPUE S.A. udziałów w spółkach rosyjskich: BKTP i PI spółki te stały się podmiotami
zależnymi ZPUE S.A., przy czym do dnia sprzedaży udziałów przez osobę sprawującą kontrolę nad Spółką – Pana
Bogusława Wypychewicza – osoba ta sprawowała także kontrolę nad tymi spółkami. Zakres transakcji z podmiotami
zależnymi: ZPUE Gliwice sp. z o.o. oraz spółkami rosyjskimi w okresie styczeń-listopad 2011 roku został przedstawiony
poniżej.

Typ transakcji

Wartość obrotu z
podmiotem w okresie
styczeń-listopad 2011
roku (w tys. PLN)

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

5.262

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

3.136

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów

3.939

Podmiot zależny

ZPUE Gliwice sp. z o.o.

BKTP

ZPUE S.A.
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przez ZPUE S.A.
Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

0

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

0

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

185

PI

Saldo należności od podmiotów zależnych na dzień
30.11.2011r. (w tys. PLN)

5.164

Saldo zobowiązań w stosunku do podmiotów zależnych na dzień
30.11.2011r. (w tys. PLN)

593

Źródło: Spółka

Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi
ZPUE S.A. (jednostka dominująca) była w okresie styczeń-listopad 2011 roku stroną transakcji z innymi podmiotami
powiązanymi, których zakres został przedstawiony poniżej.

Typ transakcji

Wartość obrotu z
podmiotem w okresie
styczeń-listopad 2011
roku (w tys. PLN)

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

2.300

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

4.616

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

993

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

13.629

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

1.542

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

10.390

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

285

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

115

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

8

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

944

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

2.653

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

7.018

Podmiot powiązany
Sposób powiązania

ZPUE M.B. Wypychewicz sp.j.
podmiot współkontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę
nad ZPUE S.A.

ZPUE Holding sp. z o.o..
podmiot kontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę nad
ZPUE S.A.

Elektromontaż – 1 Katowice S.A.
podmiot kontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę nad
ZPUE S.A.

Stolbud Włoszczowa S.A.
podmiot w którym członkowie organów ZPUE S.A. byli
członkami kluczowego personelu kierowniczego

SAMSON Robert Prymas sp.k.
podmiot współkontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę
nad ZPUE S.A.

ZPUE Poles sp. z o.o.
podmiot współkontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę
nad ZPUE S.A.
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ZPUE Tools sp. z o.o.
podmiot współkontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę
nad ZPUE S.A.

ZPUE Trade s.r.o.
podmiot kontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę nad
ZPUE S.A.

Kortrak sp. z o.o.
podmiot kontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę nad
ZPUE S.A.

Villa Aromat Małgorzata Wypychewicz sp.j.
podmiot współkontrolowany przez osobę sprawującą kontrolę
nad ZPUE S.A.

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

356

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

3.743

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

896

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

10

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

136

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

2.602

Sprzedaż wyrobów usług i materiałów
przez ZPUE S.A.

1

Zakup wyrobów usług i materiałów przez
ZPUE S.A.

223

Saldo należności od podmiotów powiązanych na dzień
30.11.2011r. (w tys. PLN)

8.955

Saldo zobowiązań w stosunku do podmiotów powiązanych na
dzień 30.11.2011r. (w tys. PLN)

7.861

Źródło: Spółka

20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Spółki, jego sytuacji
finansowej oraz zysków i strat
20.1. Historyczne informacje finansowe
Zbadane historyczne jednostkowe informacje finansowe za 2008 rok sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami
Rachunkowości wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania znajdują się w opublikowanym w dniu 7
kwietnia 2009 roku raporcie okresowym RR 2008.
Zbadane historyczne jednostkowe informacje finansowe za 2009 rok sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej wraz z opiniami Biegłego Rewidenta i raportami z badania znajdują się w opublikowanym
w dniu 8 kwietnia 2010 roku raporcie okresowym RR 2009.
Zbadane historyczne skonsolidowane informacje finansowe za 2010 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz z opiniami Biegłego Rewidenta i raportami z badania znajdują się w
opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2011 roku raporcie okresowym RR 2010.
Dane jednostkowe za rok 2009 zawarte w zbadanym sprawozdaniu za rok 2010, dla zapewnienia porównywalności
sprawozdań jednostkowych, zostały przekształcone na zgodne z MSR/MSSF.
Historyczne informacje finansowe za ostatnie dwa lata obrotowe zostały przedstawione w formie, zgodnej z formą jaka
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.
Raporty zawierające zbadane, historyczne, skonsolidowane informacje finansowe za rok 2010, 2009 oraz 2008 są
dostępne na stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem:
http://www.zpue.pl/raporty-roczne/
Skonsolidowane informacje finansowe za I połowę 2011 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej znajdują się w opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2010 roku raporcie okresowym RP
2011 oraz w opublikowanym w dniu 13 października 2011 roku raporcie uzupełniającym RB 35/2011. Informacje
finansowe za I połowę 2011 roku podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Raport zawierający historyczne, skonsolidowane informacje finansowe Spółki za I połowę 2011 roku wraz z raportem
biegłego rewidenta z przeglądu są dostępne na stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem:
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http://www.zpue.pl/raporty-polroczne/
Skonsolidowane informacje finansowe Spółki za 9 miesięcy 2011 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej znajdują się opublikowanym w dniu 14 listopada 2011 roku raporcie
okresowym RK 3/2011. Informacje finansowe za 9 miesięcy 2011 roku nie były badane przez biegłego rewidenta.
Raport zawierający historyczne skonsolidowane informacje finansowe Spółki za 9 miesięcy 2011 roku jest dostępny na
stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem:
http://www.zpue.pl/raporty-kwartalne/
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20.2. Dane finansowe pro forma
20.2.1. Raport z przeprowadzonej usługi poświadczającej w odniesieniu do skonsolidowanych informacji
finansowych pro forma
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20.2.2.Skonsolidowane informacje finansowe pro forma na dzień 30 września 2011 roku oraz za okres od 1
stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku.

SKONSOLIDOWANE INFORMACJE FINANSOWE
PRO FORMA
GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE SA
NA DZIEŃ 30.09.2011
ORAZ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

Skonsolidowane dane finansowe pro forma obejmujące skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 30.09.2011 i skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30
września 2011 roku przedstawione zostało w celu przedstawienia wpływu zmiany na sytuację majątkową, finansową
oraz osiągnięty wynik finansowy Grupy Kapitałowej ZPUE SA w związku z zamiarem rozszerzenia grupy kapitałowej o
spółki: Elektromontaż - 1 Katowice S.A., ZPUE POLES Sp. z o.o. oraz ZPUE TOOLS Sp. z o.o.
Skonsolidowane dane finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i dotyczą sytuacji
hipotetycznej, która prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA tak jakby
wniesienie akcji i udziałów spółek: Elektromontaż - 1 Katowice S.A., ZPUE Poles Sp. z o.o. oraz ZPUE Tools Sp. z o.o.
do ZPUE S.A. zostało dokonane na dzień 1 stycznia 2011 roku. Zaprezentowane dane pro forma nie przedstawiają
rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Grupy Kapitałowej ZPUE SA.
W prezentowanych danych finansowych pro forma uwzględniono rzeczywiste dane finansowe spółek obecnie
działających w strukturze Grupy Kapitałowej ZPUE SA tj. ZPUE SA oraz spółki zależnej ZPUE Gliwice Sp. z o.o.,
opublikowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 w dniu 14 listopada 2011 r. oraz dane finansowe spółek
wcielanych do grupy tj. Elektromontaż - 1 Katowice SA, ZPUE TOOLS Sp. z o.o. i ZPUE POLES Sp. z o.o. przy
założeniu określonym w zdaniu powyżej.
Dane finansowe spółki Elektromontaż - 1 Katowice SA są danymi rzeczywistymi, natomiast dane spółek: ZPUE TOOLS
Sp. z o.o. i ZPUE POLES Sp. z o.o. zostały estymowane w zakresie wyniku finansowego. Estymacja wyniku związana
jest z faktem, że spółki zostały utworzone poprzez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa ze struktur
podmiotu należącego do dominującego właściciela spółki ZPUE S.A. w dniu 04.05.2011 roku i w sposób wiarygodny
można określić bezpośrednie przychody i koszty działalności statutowej danej spółki tak, jakby prowadziła ona
działalność w wyodrębnionych strukturach od początku okresu sprawozdawczego. Dane uwzględnione w wyniku
finansowym stanowią estymowane na okres dziewięciu miesięcy rzeczywiste dane za okres od 04.05.2011 do
30.09.2011
Dane finansowe podmiotów zależnych, wchodzących w skład danych skonsolidowanych pro forma zostały
zaprezentowane zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości jednostki dominującej.
Prezentowane skonsolidowane dane finansowe pro forma obejmują następujące podmioty:
–
–
–
–
–

ZPUE S.A. (podmiot dominujący),
ZPUE GLIWICE Sp. z o.o. (podmiot zależny od ZPUE S.A.),
Elektromontaż - 1 Katowice S.A. (hipotetycznie podmiot zależny od ZPUE S.A.),
ZPUE POLES Sp. z o.o. (hipotetycznie podmiot zależny od ZPUE S.A.),
ZPUE TOOLS Sp. z o.o. (hipotetycznie podmiot zależny od ZPUE S.A.).

Skonsolidowane dane finansowe pro forma zostały przygotowane za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011
roku oraz na dzień 30 września 2011 roku.
Spójność podstawy opracowania skonsolidowanych danych finansowych pro forma z odpowiednim zbiorem zasad
rachunkowości były przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie Międzynarodowego
Standardu Usług Atestacyjnych nr 3000 „Usługi Atestacyjne Inne niż Badania lub Przeglądy Historycznych Informacji
Finansowych" (MSUA 3000) oraz punktu nr 7, postanowień Modułu Informacji Finansowych Pro Forma, stanowiącego
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych prospektach emisyjnych. Raport z
przeprowadzonej weryfikacji został zamieszczony w niniejszym Rozdziale.
Podstawę sporządzenia skonsolidowanych danych finansowych pro forma stanowiły:


skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA za III kwartały 2011 roku zgodne z
MSSF. Sprawozdanie to zostało opublikowane na WGPW, nie zbadane przez audytora,
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skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki Elektromontaż - 1 Katowice SA sporządzone na
dzień 30.09.2011 roku oraz skonsolidowany jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 do
30.09.2011 sporządzone zgodnie z MSSF - nie zbadane przez audytora,



jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej spółki ZPUE TOOLS Sp. z o.o. na dzień
30.09.2011 roku oraz estymowany jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
sporządzone zgodnie z MSSF - nie zbadane przez audytora,



jednostkowe sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej spółki ZPUE POLES Sp. z o.o. na dzień
30.09.2011 roku oraz estymowany jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
sporządzone zgodnie z MSSF - nie zbadane przez audytora.

W ramach przedstawionych danych pro forma nie zostaną zaprezentowane dane porównawcze ani korespondujące.
Połączenie jednostek gospodarczych
Wszystkie łączone jednostki znajdują się pod wspólną kontrolą. Przy połączeniu tych jednostek Grupa nie stosowała
regulacji wynikających z MSSF 3, lecz rozliczyła takie transakcje metodą łączenia udziałów w następujący sposób:


aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane są w wartości bilansowej. Za wartość bilansową uznaje się
wartość wynikającą ze sprawozdania z sytuacji finansowej jednostki przejmowanej sporządzonego na dzień
połączenia zgodnie z zasadami rachunkowości spółki dominującej,



wartości niematerialne oraz zobowiązania warunkowe ujmowane są na zasadach stosowanych przez jednostkę
przed połączeniem, zgodnie z właściwymi MSSF,



nie powstaje wartość firmy - różnica pomiędzy kosztem połączenia a nabytym udziałem aktywów netto jednostki
kontrolowanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji kapitał zapasowy,



udziały niesprawujące kontroli wyceniane są w proporcji do wartości bilansowej aktywów netto kontrolowanej
jednostki,



dokonywane jest przekształcenie danych w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek okresu
porównawczego.

Wycena przejmowanych wkładów niepieniężnych w postaci akcji i udziałów spółek: Elektromontaż - 1 Katowice SA,
ZPUE TOOLS Sp. z o.o. oraz ZPUE POLES Sp. z o.o. została dokonana przez ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.
według stanu na 31 lipca 2011 roku i jest zawarta w raportach z wyceny z dnia 12 sierpnia 2011 roku. Jako koszt
połączenia przyjęto wartość wynikającą z umowy inwestycyjnej z dnia 14.11.2011 roku w kwocie równej łącznej wartości
emisji akcji serii F tj. 57.280,950,00 zł. Uwzględniając jednak wycenę biegłego rewidenta dokonano aktualizacji wartości
przejętych aktywów do wartości godziwej wynikającej z wyceny tj. do kwoty 74 496 628,34 zł. Skutki aktualizacji
odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny.
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono metodą pełną. Podczas konsolidacji dokonano wyłączeń
wewnątrzgrupowych rozrachunków dotyczących sprzedaży pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej, pozostałych
wewnątrzgrupowych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych. Dokonano także
wyłączeń wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości aktywów.
Kapitałem zakładowym grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej.
Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzień sporządzenia danych pro forma na dzień 30.09.2011 roku został
powiększony o tę część kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia hipotetycznej kontroli nad
nimi przez jednostkę dominującą tj. od dnia 1.01.2011. Kapitał zapasowy spółki został skorygowany o nadwyżkę ceny
zapłaconej przez spółkę, bądź hipotetycznej ceny wobec planowanych przejęć nad przejętymi bądź planowanymi do
przejęcia aktywami netto spółek zależnych.
Zasady (polityka) rachunkowości
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie pro forma spółki przyjęły jednolite zasady rachunkowości stosowane przez
spółki wchodzące obecnie w skład grupy kapitałowej ZPUE SA, zaprezentowane w zbadanym skonsolidowanym
sprawozdaniu rocznym za rok 2010.
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Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku
korekty

sprawozdania finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej na dzień 30.09.2011
Grupa ZPUE S.A*

Elektromontaż
1 Katowice SA

ZPUE POLES
Sp. z o .o.

ZPUE
TOOLS

suma
sprawozdań

Sp. z o. o.
A.

Aktywa trwałe

Wyłączenia
kapitału z dnia
przejęcia

Korekta wartości
godziwej

Korekta kapitału
przypadającego
na mniejszość

Korekta:
wynik okresu

Należności
/Zobowiązani
a

Marża na
zapasach

dane
skonsolidowane
pro forma

234 156 736,90

20 011 640,79

3 948 881,34

8 035 327,23

266 152 586,26

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

0,00

0,00

191 655 957,92

I

Wartości niematerialne

17 261 088,44

139 908,34

33 134,86

118 809,24

17 552 940,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 552 940,88

1.

Prace rozwojowe

12 843 078,54

77 538,36

0,00

0,00

12 920 616,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 920 616,90

2.

Wartość firmy

3.

Inne wartości niematerialne

II.
1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 418 009,90

62 369,98

33 134,86

118 809,24

4 632 323,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 632 323,98

Rzeczowe aktywa trwałe

118 160 024,73

18 744 255,77

2 481 437,75

7 916 517,99

147 302 236,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 302 236,24

Środki trwałe

111 132 977,82

18 744 255,77

2 481 437,75

7 916 517,99

140 275 189,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 275 189,33

a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

7 553 894,00

7 898 935,00

0,00

502 947,00

15 955 776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 955 776,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

66 247 777,40

5 566 576,74

0,00

5 215 641,02

77 029 995,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 029 995,16

c) urządzenia techniczne i maszyny

27 400 799,68

5 040 809,70

2 187 509,56

2 139 566,53

36 768 685,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 768 685,47

d) środki transportu

8 810 420,43

221 518,13

0,00

44 965,99

9 076 904,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 076 904,55

e) inne środki trwałe

1 120 086,31

16 416,20

293 928,19

13 397,45

1 443 828,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 443 828,15

2.

Środki trwałe w budowie

7 027 046,91

0,00

0,00

0,00

7 027 046,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 027 046,91

III.

Należności długoterminowe

102 111,70

0,00

0,00

0,00

102 111,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 111,70

1.

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Od pozostałych jednostek

102 111,70

0,00

0,00

0,00

102 111,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 111,70

IV.

Inwestycje długoterminowe

97 918 614,03

59 861,63

1 434 308,73

0,00

99 412 784,39

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

0,00

0,00

24 916 156,05

1.

Nieruchomości

6 102 647,59

0,00

0,00

0,00

6 102 647,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 102 647,59

2.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Długoterminowe aktywa finansowe

82 892 631,46

59 861,63

0,00

0,00

82 952 493,09

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

0,00

0,00

8 455 864,75

a) w jednostkach powiązanych

82 845 031,46

0,00

0,00

0,00

82 845 031,46

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

0,00

0,00

8 348 403,12

·

udziały lub akcje

82 845 031,46

0,00

0,00

0,00

82 845 031,46

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

0,00

0,00

8 348 403,12

·

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

47 600,00

59 861,63

0,00

0,00

107 461,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 461,63

·

47 600,00

59 861,63

0,00

0,00

107 461,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 461,63

·
inne długoterminowe aktywa
finansowe

udziały lub akcje
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·

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·
inne długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 923 334,98

0,00

1 434 308,73

0,00

10 357 643,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 357 643,71

714 898,00

1 067 615,05

0,00

0,00

1 782 513,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 782 513,05

714 898,00

1 067 615,05

0,00

0,00

1 782 513,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 782 513,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 476 968,10

16 741 531,45

5 037 455,19

0,00

173 317 880,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

-60 551,47

162 957 917,49

Zapasy

42 152 110,68

2 180 450,96

1 658 318,46

0,00

46 446 111,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60 551,47

46 385 559,93

1.

Materiały

11 231 454,77

1 301 681,62

22 404,32

7 060,62

12 562 601,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Półprodukty i produkty w toku

29 031 739,49

608 049,00

708 732,68

430 327,00

30 778 848,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60 551,47

30 718 296,70

3.

Produkty gotowe

1 677 020,07

12 466,87

927 181,46

17 843,68

2 634 512,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 634 512,08

4.

Towary

211 896,35

258 253,47

0,00

0,00

470 149,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470 149,82

II.

Należności krótkoterminowe

96 137 229,26

13 342 405,89

3 235 238,60

0,00

114 264 178,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

0,00

103 964 767,31

1.

Należności
powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

0,00

103 964 767,31

0,00

-10 299
411,34

0,00

94 935 365,21

4.

Inne inwestycje długoterminowe

V.

Długoterminowe
międzyokresowe

1.

Aktywa
z
tytułu
odroczonego
podatku dochodowego

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

B.

Aktywa obrotowe

I.

rozliczenia

od

jednostek

b) inne
2.

Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
·

do 12 miesięcy

·

powyżej 12 miesięcy

12 562 601,33

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych
i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

96 137 229,26
87 539 940,43

13 342 405,89
12 921 328,61

3 235 238,60
3 224 289,61

0,00
1 549 304,90
1 549 217,90

114 264 178,65
105 234 776,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

87 539 940,43

12 759 754,33

3 224 289,61

1 549 217,90

105 073 202,27

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

0,00

161 574,28

0,00

0,00

161 574,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 906,10

244 062,92

0,00

0,00

354 969,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

354 969,02

8 486 382,73

177 014,36

10 948,99

87,00

8 674 433,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 674 433,08

94 773 790,93
161 574,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

8 463 182,23

1 150 050,11

22 273,24

0,00

9 654 447,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 654 447,65

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

8 463 182,23

1 150 050,11

22 273,24

0,00

9 654 447,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 654 447,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

134

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
·

udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·
inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·
inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

8 463 182,23

1 150 050,11

22 273,24

18 942,07

9 654 447,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 654 447,65

·
środki pieniężne w kasie i na
rachunkach

2 377 965,79

1 088 507,80

22 273,24

18 942,07

3 507 688,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 507 688,90

·

inne środki pieniężne

6 085 216,44

61 542,31

0,00

0,00

6 146 758,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 146 758,75

·

inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 724 445,93

68 624,49

121 624,89

38 447,29

2 953 142,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 953 142,60

439 470 466,56

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

-10 299
411,34

-60 551,47

354 613 875,41

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.

Krótkoterminowe
międzyokresowe

rozliczenia

Aktywa razem:

383 633 705,00

36 753 172,24

8 986 336,53

10 097
252,79

A.

Kapitał (fundusz) własny

229 341 857,21

24 714 996,81

2 531 343,10

6 634 417,76

263 222 614,88

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

0,00

-60 551,47

188 665 435,07

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

12 362 000,00

6 628 902,72

15 000,00

60 000,00

19 065 902,72

-6 658 826,18

0,00

-45 076,54

0,00

0,00

0,00

12 362 000,00

II.

Należne
wpłaty
na
kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Udziały (akcje)
ujemna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 162 919,46

23 936 924,72

1 114 368,30

6 267 208,75

187 481 421,23

-14 120 606,93

0,00

-46 139,15

0,00

0,00

0,00

173 314 675,15

-2 464 360,05

0,00

0,00

0

-2 464 360,05

-46 133 612,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-48 597 972,77

2 746 645,43

0,00

-1 081
678,00

40 415 692,01

-1 646 290,24

-17 215 678,34

-18 677,19

0,00

0,00

0,00

21 535 046,24

własne

(wielkość

Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał zapasowy (korekta kapitału)
Kapitał
wyceny

(fundusz)

Pozostałe
rezerwowe

z

aktualizacji
38 750 724,58

kapitały

(fundusze)

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)

X.

Udziały niekontrolowane

B.

Zobowiązania

i

ZPUE S.A.

rezerwy

na

936 289,55

0,00

0,00

0,00

936 289,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

936 289,55

13 792 368,47

-11 185 652,60

0,00

-143 283,41

2 463 432,46

11 278 386,07

0,00

76 237,11

0,00

0,00

0,00

13 818 055,64

9 792 127,14

2 557 046,24

1 401 974,80

1 532 170,42

15 283 318,60

0,00

0,00

-17 387,91

0,00

-60 551,47

15 205 379,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 788,06

31 130,30

0,00

0,00

40 918,36

0,00

0,00

33 655,77

17 387,91

0,00

0,00

91 962,04

154 291 847,79

12 038 175,43

6 454 993,43

3 462 835,03

176 247 851,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 948 440,34

-10 299
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zobowiązania

411,34

I.

Rezerwy na zobowiązania

9 660 633,83

2 627 618,52

335 148,00

1 128 633,00

13 752 033,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 752 033,35

1.

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

8 523 273,00

1 235 936,52

335 148,00

1 128 633,00

11 222 990,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 222 990,52

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne

1 079 440,43

844 312,00

0,00

0,00

1 923 752,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 923 752,43

·

długoterminowa

1 079 440,43

701 812,00

0,00

0,00

1 781 252,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 781 252,43

·

krótkoterminowa

0,00

142 500,00

0,00

0,00

142 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 500,00
605 290,40

3.

Pozostałe rezerwy

57 920,40

547 370,00

0,00

0,00

605 290,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

krótkoterminowe

57 920,40

547 370,00

0,00

0,00

605 290,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 290,40

21 732 147,00

234 252,51

0,00

291 393,07

22 257 792,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 257 792,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

1.

Wobec jednostek powiązanych

2.

Wobec pozostałych jednostek

21 732 147,00

234 252,51

0,00

291 393,07

22 257 792,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 257 792,58

a) kredyty i pożyczki

19 531 394,53

0,00

0,00

0,00

19 531 394,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 531 394,53

b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 752,47

234 252,51

0,00

291 393,07

2 726 398,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 726 398,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

116 135 608,28

8 846 117,96

4 966 626,00

1 546 058,06

131 494 410,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

0,00

121 194 998,96

1.

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 135 608,28

8 846 117,96

4 966 626,00

1 546 058,06

131 494 410,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

0,00

121 194 998,96

41 256 115,36

0,00

0,00

0,00

41 256 115,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 256 115,36

b) inne
2.

Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
·

do 12 miesięcy

·

powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe

ZPUE S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 472 965,09

60 796,13

0,00

111 335,88

3 645 097,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 645 097,10

60 582 214,30

6 587 152,90

4 343 473,29

1 107 747,75

72 620 588,24

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

0,00

62 321 176,90

0,00

62 321 176,90

60 582 214,30

6 587 152,90

4 343 473,29

1 107 747,75

72 620 588,24

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 299
411,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 834 101,16

0,00

0,00

0,00

1 834 101,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 834 101,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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g)
z
tytułu
podatków,
ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń

4 811 623,08

1 101 610,21

361 015,21

213 381,08

6 487 629,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 487 629,58

h) z tytułu wynagrodzeń

4 111 793,89

247 420,22

153 029,74

105 101,00

4 617 344,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 617 344,85

i) inne
IV.

Rozliczenia międzyokresowe

1.

Ujemna wartość firmy

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

66 795,40

849 138,50

109 107,76

8 492,35

1 033 534,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 033 534,01

6 763 458,68

330 186,44

1 153 219,43

496 750,90

8 743 615,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 743 615,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8 743 615,45

6 763 458,68

330 186,44

1 153 219,43

496 750,90

8 743 615,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

długoterminowe

350 556,32

323 879,53

0,00

0,00

674 435,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674 435,85

·

krótkoterminowe

6 412 902,36

6 306,91

1 153 219,43

496 750,90

8 069 179,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 069 179,60

383 633 705,00

36 753 172,24

8 986 336,53

10 097
252,79

439 470 466,56

-57 280 950,00

-17 215 678,34

0,00

0,00

-10 299
411,34

-60 551,47

354 613 875,41

Pasywa razem:

sprawozdania finansowe
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres:
1.01.2011-30.09.2011

A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w tym:
·

od jednostek powiązanych

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.

Przychody netto
materiałów

B.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
·

ze

sprzedaży

towarów

jednostkom powiązanym

korekty
suma
sprawozdań

Korekta
wzajemnej
sprzedaży

Korekta:
Wynik
okresu

Marża na
zapasach

dane
skonsolidowane
pro forma

Grupa ZPUE SA
**

Elektromontaż 1 Katowice SA

ZPUE POLES
Sp. z o.o.

ZPUE TOOLS
Sp. z o.o.

251 785 274,66

36 399 082,41

8 357 637,83

5 343 983,22

301 885 978,12

-28 597 449,27

0,00

0,00

273 288 528,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198 520 847,77

33 081 318,32

8 304 117,78

5 309 823,86

245 216 107,73

-24 437 145,01

0,00

0,00

220 778 962,72

53 264 426,89

3 317 764,09

53 520,05

34 159,36

56 669 870,39

-4 160 304,26

0,00

0,00

52 509 566,13

204 889 113,04

29 945 545,45

6 604 938,66

2 986 172,87

244 425 770,02

-28 597 449,27

0,00

60 551,47

215 888 872,22

i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

156 965 109,44

26 952 393,79

6 553 811,26

2 955 143,97

193 426 458,46

-24 437 145,01

0,00

60 551,47

169 049 864,92

II.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

47 924 003,60

2 993 151,66

51 127,40

31 028,90

50 999 311,56

-4 160 304,26

0,00

0,00

46 839 007,30

C.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

46 896 161,62

6 453 536,96

1 752 699,17

2 357 810,35

57 460 208,10

0,00

0,00

-60 551,47

57 399 656,63

D.

Koszty sprzedaży

9 940 866,58

213 144,99

490,42

1 208,04

10 155 710,03

0,00

0,00

0,00

10 155 710,03

E.

Koszty ogólnego zarządu

24 765 610,14

4 336 482,13

266 316,30

373 032,48

29 741 441,05

0,00

0,00

0,00

29 741 441,05

12 189 684,90

1 903 909,84

1 485 892,45

1 983 569,83

17 563 057,02

0,00

0,00

-60 551,47

17 502 505,55

4 131 382,42

894 125,81

742 895,22

120 448,41

5 888 851,86

0,00

0,00

0,00

5 888 851,86

222 283,49

0,00

0,00

0,00

222 283,49

0,00

0,00

0,00

222 283,49

862 730,42

18 920,79

265 589,58

107 495,58

1 254 736,37

0,00

0,00

0,00

1 254 736,37

3 046 368,51

875 205,02

477 305,64

12 952,83

4 411 832,00

0,00

0,00

0,00

4 411 832,00

F.

Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G.

Pozostałe przychody operacyjne

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne
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H.

Pozostałe koszty operacyjne

I.

Strata ze
trwałych

zbycia

niefinansowych

3 404 232,58

97 801,28

404 091,90

1 703,79

3 907 829,55

0,00

0,00

0,00

3 907 829,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

aktywów

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

1 261 076,44

0,00

0,00

0,00

1 261 076,44

0,00

0,00

0,00

1 261 076,44

III.

Inne koszty operacyjne

2 143 156,14

97 801,28

404 091,90

1 703,79

2 646 753,11

0,00

0,00

0,00

2 646 753,11

I.

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+GH)

12 916 834,74

2 700 234,37

1 824 695,77

2 102 314,45

19 544 079,33

0,00

0,00

-60 551,47

19 483 527,86

J.

Przychody finansowe

4 250 654,41

276 700,55

0,00

0,24

4 527 355,20

0,00

0,00

0,00

4 527 355,20

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

2 430,00

0,00

0,00

0,00

2 430,00

0,00

0,00

0,00

2 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

2 272 208,49

0,00

0,00

0,00

2 272 208,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·
II.

od jednostek powiązanych

0,00

Odsetki, w tym:
·

2 264 288,32

od jednostek powiązanych

7 919,93

0,00

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

Inne

1 983 936,09

268 780,62

0,00

0,00

2 252 716,71

0,00

0,00

0,00

2 252 716,71

K.

Koszty finansowe

4 758 337,69

48 763,30

113 111,97

90 750,27

5 010 963,23

0,00

0,00

0,00

5 010 963,23

I.

Odsetki, w tym:

2 034 003,43

39 942,94

113 111,97

90 750,27

2 277 808,61

0,00

0,00

0,00

2 277 808,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

·

od jednostek powiązanych

0,00

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

Inne

N.

Zysk (strata) brutto (L+/-M)

O.

Podatek dochodowy

P.

Pozostałe obowiązkowe
(zwiększenia straty)

R.

Zysk (strata) netto (N-O-P)

S.

Wynik finansowy przypadający na udziały
niekontrolujące

T.

Wynik finansowy przypadający na grupę

zmniejszenia

2 724 334,26

8 820,36

0,00

0,00

2 733 154,62

0,00

0,00

0,00

2 733 154,62

12 409 151,46

2 928 171,62

1 711 583,80

2 011 564,42

19 060 471,30

0,00

0,00

-60 551,47

18 999 919,83

2 616 290,00

361 819,18

359 110,00

409 027,00

3 746 246,18

0,00

0,00

0,00

3 746 246,18

-49 501,00

70 367,00

20 866,00

0,00

0,00

0,00

20 866,00

9 792 861,46

2 566 352,44

1 401 974,80

1 532 170,42

15 293 359,12

0,00

0,00

-60 551,47

15 232 807,65

734,32

9 306,20

0,00

0,00

10 040,52

0,00

17 387,91

0,00

27 428,43

9 792 127,14

2 557 046,24

1 401 974,80

1 532 170,42

15 283 318,60

0,00

-17 387,91

-60 551,47

15 205 379,22

zysku
0,00

*- dane oparte na skonsolidowanym sprawozdaniu kwartalnym za III kwartał 2011, opublikowanym w dniu 14.11.2011 z uwzględnieniem kwot emisji akcji w wysokości 381 873
akcje o wartości nominalnej 8,83 zł każda i cenie emisyjnej 150,00 zł za akcję oraz przeszacowania wartości przejętych aktywów do wartości godziwej wynikającej z wyceny
dokonanej przez biegłego rewidenta tj kwoty 74 496 628,34 zł (wycena zgodnie z MSR 39).
** dane opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu kwartalnym za III kwartał 2011, opublikowanym w dniu 14.11.2011
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Korekty pro forma
Korekty do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma
Skonsolidowane sprawozdanie pro forma z sytuacji finansowej sporządzone zostało poprzez sumowanie
poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółek
przejętych, na dzień ich połączenia.
Kapitał własny spółek przejmowanych, na dzień połączenia, stanowiący wartość księgową aktywów netto podlega
wyłączeniu.
Rozliczenia połączenia dokonano metodą inną niż metoda przejęcia określona w MSSF 3 „Połączenie jednostek”.
Korekta pro forma nr 1 – wyłączenie posiadanych udziałów w konsolidowanych spółkach w wysokości: 57 280 950,00 zł.
Korekta pro forma nr 2 – ujęcie skutków wyceny nabytych udziałów do wartości godziwej wynikającej z raportu z
wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta na łączną kwotę 74 496 628,34 zł. Skutki wyceny ujęto zgodnie z MSR
39 – wartość korekty 17 496 628,34 zł.
Korekta pro forma nr 3 – wyłączenie kapitału przypadającego na udziały niekontrolowane w wysokości: 33 655,77 zł.
Korekta pro forma nr 4 – korekta wyniku za okres 1.01.2011-30.09.2011 przypadającego na mniejszość w wysokości:
17 387,91 zł.
Korekta pro forma nr 5 – wyłączenie wzajemnych transakcji z tytułu dostaw i usług w wysokości: 10 299 411,34 zł.
Korekta pro forma nr 6 – wyłączenie zrealizowanej marży na sprzedaży pozostającej na zapasie magazynowym w
wysokości: 60 551,47 zł.
Korekty do skonsolidowanego jednostkowego rachunku zysków i strat pro forma
Skonsolidowany jednostkowy rachunek zysków i strat proforma został sporządzony poprzez zsumowanie
poszczególnych pozycji przychodów i kosztów spółki przejmującej z odpowiednimi pozycjami przychodów i kosztów
spółek przejmowanych, na dzień ich połączenia to jest za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011.
Korekta pro forma nr 1 – wyłączenie wzajemnych przychodów i kosztów w wysokości 28 597 449,27 zł.
Korekta pro forma nr 2 – wyłączenie wyniku przypadającego na mniejszość w wysokości: 17 738,91 zł.
Korekta pro forma nr 3 – wyłączenie zrealizowanej marży na sprzedaży pozostającej na zapasie magazynowym w
wysokości: 60 551,47 zł.
Zaprezentowane korekty pro forma nie będą mieć wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 rok.
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20.3. Sprawozdania finansowe
Roczne sprawozdania finansowe za lata 2008-2010, półroczne sprawozdanie finansowe za okres I połowy 2011 roku
oraz kwartalne sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2011 roku naszej Grupy Kapitałowej, wskazane w pkt. 20.1.
Dokumentu Rejestracyjnego, zostały udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszej Spółki pod
adresem http://www.zpue.pl/raporty-bieżące.

20.4. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych
20.4.1. Sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, sprawozdania finansowe naszej Spółki: za okres od 1
stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 oraz za okres od 1
stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, zbadane zostało przez Romana Seredyńskiego – biegłego rewidenta, nr
ewidencyjny 10395 oraz przez Marcina Krupę – biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 11142, reprezentujących ECA
Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer ewidencyjny 3115. Zbadane sprawozdania finansowe w
okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz opinie biegłego rewidenta z badania zostały udostępnione
do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszej Spółki pod adresem http://www.zpue.pl/raporty-roczne.
20.4.2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta
Sprawozdanie finansowe naszej Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, podlegało
przeglądowi, który został przeprowadzony przez Romana Seredyńskiego – biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 10395
oraz przez Marcina Krupę – biegłego rewidenta, nr ewidencyjny 11142, reprezentujących ECA Seredyński i Partnerzy Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer ewidencyjny 3115. Zostało ono wskazane w pkt. 20.6 Dokumentu Rejestracyjnego i
udostępnione do publicznej wiadomości razem z raportem biegłego rewidenta z przeglądu na stronie internetowej naszej
Spółki pod adresem http://www.zpue.pl/raporty-polroczne.
20.4.3. Informacje finansowe w Prospekcie nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Spółki zbadanych przez
biegłego rewidenta
W odniesieniu do zamieszczonej w Prospekcie informacji finansowej pro forma za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30
września 2011 roku został wydany raport z usługi poświadczającej wydany przez Marcina Krupę – biegłego rewidenta, nr
ewidencyjny 11142, reprezentujących ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer ewidencyjny
3115. Raport z usługi poświadczającej został zamieszczony w pkt 20.2.1. a informacja finansowa pro forma została
zamieszczona w pkt 20.2.2. Dokumentu Rejestracyjnego

20.5. Data najnowszych informacji finansowych
Ostatnie roczne skonsolidowane informacje finansowe, zbadane przez Biegłego Rewidenta dotyczą roku obrotowego
zakończonego 31 grudnia 2010 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

20.6. Śródroczne informacje finansowe i inne informacje finansowe
Skonsolidowane informacje finansowe za I połowę 2011 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej znajdują się w opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2010 roku raporcie okresowym RP
2011 oraz w opublikowanym w dniu 13 października 2011 roku raporcie uzupełniającym RB 35/2011. Informacje
finansowe za I połowę 2011 roku podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Raport zawierający historyczne, skonsolidowane informacje finansowe Spółki za I połowę 2011 roku wraz z raportem
biegłego rewidenta z przeglądu są dostępne na stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem:
http://www.zpue.pl/raporty-polroczne/
Skonsolidowane informacje finansowe Spółki za 9 miesięcy 2011 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej znajdują się opublikowanym w dniu 14 listopada 2011 roku raporcie
okresowym RK 3/2011. Informacje finansowe za 9 miesięcy 2011 roku nie były badane przez biegłego rewidenta.
Raport zawierający historyczne skonsolidowane informacje finansowe Spółki za 9 miesięcy 2011 roku jest dostępny na
stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem: http://www.zpue.pl/raporty-kwartalne/
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20.7. Polityka Spółki odnośnie wypłaty dywidendy, wszelkie ograniczenia w tym zakresie oraz
wartość wypłaconej dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
20.7.1. Regulacje prawne dotyczące dywidendy
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku
(lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie
6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą
przedstawia Zarząd. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze którym przysługują akcje w
dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może ustalić w uchwale dzień, według
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin
wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki przewiduje, iż Walne Zgromadzenie
wyznacza dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty (§ 20 ust. 2 Statutu). Dzień dywidendy w spółce publicznej może być
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Statut Spółki
zawiera uprawnienia Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na
wypłatę, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (§ 20 ust. 3 Statutu). Wypłata zaliczki wymaga zgody
Rady Nadzorczej. W Spółce występują uprzywilejowania akcji co do dywidendy – akcje założycielskie serii A są w części
imienne i uprzywilejowane co do prawa głosu i co do dywidendy. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im
po 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu i prawa do dywidendy w wysokości 2 jednostek powyżej stopy redyskontowej
weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a jeśli uchwała nie określi takiego dnia, jest wypłacana w dniu określonym przez
Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
Z uwagi na regulację § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Spółka ma obowiązek niezwłocznego
poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia ustalenia listy
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) i dnia wypłaty dywidendy, nie później niż 10 dni przed
dniem dywidendy, co spowoduje, iż nie będzie możliwe ustalenie terminu dnia dywidendy w taki sposób, aby przypadał
on na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.
Zgodnie z § 9 Rozdziału XIII 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 dywidendy. Także na podstawie § 106
Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu
ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) i terminie wypłaty dywidendy. Terminy te powinny zostać ustalone z
KDPW, gdyż zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać
najwcześniej 10 dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy (dniu dywidendy) a stosownie do brzmienia § 5 ust. 1
Regulaminu KDPW z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie
właściwych przepisów oraz soboty.
Informacje o odbiorze dywidendy przekazywane będą w trybie raportu bieżącego.
20.7.2. Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 2 lat obrotowych
Zarząd Spółki jest w trakcie opracowywania długofalowej polityki dywidendy, którą wdroży do realizacji począwszy od
rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011. Intencją Zarządu jest zarekomendowanie minimalnego poziomu
wypłaty dywidendy przez Spółkę niezależnie od poziomu realizowanych inwestycji w poszczególnych latach.
20.7.3. Wartość dywidendy za każdy rok obrotowy w latach 2009 – 2011
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Walne Zgromadzenie podejmowało następujące uchwały co
do podziału zysku Spółki:
-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2009 roku podjęło uchwałę nr 5/2009, na mocy której
zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w
kwocie 12.246.701,44 złotych został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki;

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2010 roku podjęło uchwałę nr 7/2010, na mocy
której zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
w kwocie 9.977.497,83 złotych został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki;

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 czerwca 2011 roku podjęło uchwałę nr 7/06/2011, na mocy
której zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
w kwocie 14.204.105,82 złotych został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

20.8. Postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd nie ma żadnej wiedzy na temat postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych (łącznie ze wszystkimi postępowaniami w toku lub które według wiedzy
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Zarządu mogą wystąpić w przyszłości) za okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy, które to postępowania mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki lub jego Grupy Kapitałowej.

20.9. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki
Po dacie zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe nie
wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej naszej Grupy Kapitałowej za wyjątkiem zdarzeń opisanych poniżej.
W dniu 14 listopada 2011 roku zawarto Umowę Inwestycyjną z KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu na zakup
większościowych pakietów udziałów i akcji w następujących podmiotach: Tools Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowej, Poles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Włoszczowej, oraz Elektromontaż - 1 Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Przytoczona transakcja wynika
z realizacji strategii rozwoju związanej z rozszerzeniem naszej Grupy Kapitałowej poprzez skupienie wokół ZPUE S.A.
podmiotów z branży elektroenergetycznej o komplementarnym profilu działalności. Opis strategii rozwoju naszej Grupy
Kapitałowej związany m.in. z przejęciem powyższych podmiotów został zaprezentowany w pkt. 6.1.5. Natomiast opis
umowy zakupu udziałów został zaprezentowany w pkt. 22 Dokumentu Rejestracyjnego.
Potencjalny wpływ na sytuację finansową naszej Grupy Kapitałowej wspomnianej transakcji został zaprezentowany
poprzez zamieszczenie w Prospekcie informacji finansowej pro forma za 3 kwartały 2011 roku, która została
zamieszczona w pkt. 20.2. Dokumentu Rejestracyjnego.

21. Informacje dodatkowe
21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Spółki
21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego
Według stanu na Dzień Zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy ZPUE S.A. wynosi 8.990.061,41 złotych i dzieli się
na 1.018.127 akcji o wartości nominalnej 8,83 zł każda, w tym:
- 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 233 250 akcji na okaziciela serii B,
- 106 750 akcji na okaziciela serii C,
- 18.127 akcji na okaziciela serii D,
- 60.000 akcji na okaziciela serii E.
Akcje Spółki są w pełni opłacone.
100.000 akcji założycielskich serii A jest akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie tych akcji polega na przyznaniu
im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy. Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym
Zgromadzeniu i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w
ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki. Pozostałe 500.000 akcji serii A jest akcjami zwykłymi na okaziciela.
21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału
Nie istnieją inne akcje Spółki, niż akcje tworzące kapitał zakładowy Spółki.
21.1.3. Akcje ZPUE S.A. w posiadaniu Spółki, innych osób w imieniu Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki
ZPUE S.A. ani inne osoby w imieniu Spółki lub też podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Spółki.
21.1.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami
Zgodnie z § 3 ust. 3 Statutu Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji. Ponadto Spółka uprawniona jest do emisji warrantów subskrypcyjnych.
Dotychczas Spółka nie emitowała żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych
ani papierów wartościowych z warrantami poza emisją warrantów subskrypcyjnych opisaną poniżej w pkt 21.1.7.
Prospektu (uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2011 roku w sprawie emisji nie więcej niż 400.000
warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki serii F).
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21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego lub zobowiązania do
podwyższenia kapitału
Statut Spółki nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ani innych
zobowiązań do podwyższenia kapitału zakładowego.
21.1.6. Kapitał dowolnego członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione
warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji
Kapitał żadnego członka Grupy Kapitałowej ZPUE nie jest przedmiotem żadnej opcji i nie zostało wobec niego
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.
21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego
W dniu 22 października 1996 roku została zawiązana spółka pod firmą Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych
B. Wypychewicz Spółka Akcyjna, której 60.000 akcji imiennych serii A objęli założyciele spółki Małgorzata Wypychewicz,
Bogusław Wypychewicz i Romuald Grzybek, w zamian za wkład niepieniężny (59.999 akcji) i gotówkę (1 akcja). Wartość
nominalna jednej akcji wynosiła 88,22 złotych. Kapitał zakładowy wynosił 5.293.200,00 złotych. Akcje założycielskie serii
A były akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Na akcje te przypadało po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu i prawo
do dywidendy w wysokości 2 jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku
obrotowego Spółki.
W dniu 28 kwietnia 1998 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło: (i) uchwałę nr 14/1998 o zwiększeniu
wartości nominalnej jednej akcji serii A z 88,22 złotych do 88,30 złotych w drodze przeniesienia środków z kapitału
zapasowego na kapitał zakładowy; (ii) uchwałę nr 15/1998 o podziale 60.000 akcji serii A o wartości nominalnej 88,30
złotych każda na 600.000 akcji serii A o wartości nominalnej 8,83 złotych każda. Powyższe zmiany zostały wpisane do
rejestru handlowego w dniu 10 czerwca 1998 roku. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosił 5.298.000,00 złotych i
dzielił się na 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.
Na mocy uchwały nr 17/98 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 1998 roku kapitał zakładowy Spółki został
podwyższony do kwoty 7.357.597,50 złotych w drodze emisji 233.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Zmiana
kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B została wpisana do rejestru handlowego w dniu 15 czerwca 1998
roku.
Na mocy uchwały nr 1/98 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 1998 roku kapitał akcyjny Spółki
został podwyższony do kwoty 8.300.200,00 złotych w drodze emisji 106.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Zmiana
kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C została wpisana do rejestru handlowego w dniu 14 stycznia 1999
roku.
Akcje serii B i C zostały dopuszczone do regulowanego obrotu pozagiełdowego, prowadzonego przez Centralną Tabelę
Ofert (dalej: CeTO) uchwałą nr 38/99 Rady Nadzorczej CeTO z dnia 24 czerwca 1999 roku. Akcje serii B i C
zadebiutowały na rynku CeTO w dniu 3 sierpnia 1999 roku, na mocy uchwały nr 85/99 Zarządu CeTO z dnia 22 lipca
1999 roku. Ostatnie notowanie akcji Spółki na CeTO wyznaczone zostało na 22 sierpnia 2000 roku, ponieważ notowania
akcji Spółki serii B i C zostały przeniesione na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pierwsze notowanie akcji serii B i C Spółki na GPW miało miejsce w dniu 23 sierpnia 2000 roku.
Na mocy uchwały nr 5/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2000 roku kapitał zakładowy Spółki
został podwyższony do kwoty 9.196.550,96 złotych w drodze emisji 101.512 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z
dniem 27 listopada 2000 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził w trybie zwykłym
do obrotu giełdowego na rynku wolnym 101.512 akcji serii D. Akcje serii D dostępne były w publicznej ofercie. Wartość
nominalna jednej akcji serii D wynosiła 8,83 złotych, a cena emisyjna jednej akcji 26,00 złotych.
Uchwałą nr 3/1999 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 1999 roku został przyjęty program opcji
menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej Spółki. Program opcji menedżerskich polegał na przyznaniu osobom
nim objętym, tj. osobom zarządzającym, głównym specjalistom, szefom produkcji Spółki, praw do nabycia akcji Spółki za
dany rok obrotowy objęty programem opcji menedżerskich. Celem realizacji powyższego programu opcji menedżerskich
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2000 roku uchwałą nr 6/2000 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki do
kwoty 9.726.350,96 złotych w drodze emisji 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wyniku umorzenia 83.385 akcji własnych, zwykłych na okaziciela
serii D, uchwałą Zarządu z dnia 24 lipca 2003 roku. Obniżenie wysokości kapitału zakładowego zostało zarejestrowane
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2003
roku.
Z dniem 16 sierpnia 2004 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu
giełdowego, w trybie zwykłym na rynku podstawowym, 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
W dniu 10 października 2011 roku Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż
400.000 warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na
okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 8,83 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.532.000,00
złotych. Zgodnie z uchwałą, o której mowa powyżej warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane spółce KORONEA S.à
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r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w terminie 4 miesięcy od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych
serii A. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy o Ofercie Publicznej ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia
warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób. Równocześnie zostało wyłączone w całości prawo poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki warrantów subskrypcyjnych serii A. Równocześnie Walne Zgromadzenie podjęło
uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.532.000,00
złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, o wartości nominalnej 8,83 zł
każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.532.000,00 złotych z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F.
Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99
osób.
W dniu 15 listopada 2011 roku na wniosek akcjonariuszy Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie zamiany 500.000 akcji
imiennych serii A na akcje ma okaziciela - tym samym nastąpiło zniesienie uprzywilejowania tych akcji w zakresie głosów
na Walnym Zgromadzeniu i co do wypłaty dywidendy. Powyższe decyzje Zarządu były czynnościami konstytuwnymi, do
których nie była wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu a Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji
powyższych zmian w KRS (co jest uwidocznione w odpisie z KRS zamieszczonym w niniejszym Prospekcie). Zmiana
Statutu uwzględniająca stan faktyczny w tym zakresie zostanie dokonana przez najbliższe Walne Zgromadzenie, stąd
aktualny Statut Spółki zamieszczony w Prospekcie nie zawiera jeszcze informacji o istnieniu 100.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

21.2. Informacje dotyczące Statutu
21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Spółki ze wskazaniem miejsca w umowie spółki i statucie, w którym
są one określone
Przedmiotem działalności spółki (określenie przedmiotu działalności Spółki znajduje się w § 2 Statutu) jest prowadzenie
działalności następujących rodzajów wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z)
Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD
46.63.Z)
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30. Z)

Statut Spółki nie określa celów działalności ZPUE S.A.
21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Spółki odnoszących się
do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Zarząd składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej
pięć lat. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród
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akcjonariuszy lub spoza ich grona. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu. Mandaty członków Zarządu
wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności
oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie
Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich
uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka
Zarządu. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania
wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją. Przejmującym sprawy i dokumentację
jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu, albo inna osoba wskazana przez Prezesa
Zarządu.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej aktywności i do zakresu jego działalności należą
wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
w szczególności Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, zawiera w imieniu Spółki umów, ustanawia prokurę
i pełnomocników, ustanawia na bieżąco strukturę organizacyjną Spółki stosownie do zadań stawianych przed Spółką.
Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu lub
jednego członka Zarządu i prokurenta, względnie jednego członka Zarządu i pełnomocnika.
W spawach wewnętrznych Spółki decydujący głos przysługuje dyrektorowi generalnemu – Prezesowi Zarządu, a
pozostali członkowie Zarządu kierują przypisanymi im szczegółowymi gałęziami aktywności gospodarczej Spółki. W
sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządzania wymagana jest uchwała Zarządu. W szczególności do spraw
wymagających uchwał Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

określanie strategii Spółki,
uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
ustalanie struktury organizacyjnej,
uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu pracy i
regulaminu wynagrodzeń,
dokonywanie darowizn,
ustalanie zasad gospodarki finansowej i systemu ekonomicznego przedsiębiorstwa Spółki,
ustanowienie prokury,
zbycie i nabycie nieruchomości,
wydzierżawienie nieruchomości,
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
udzielanie pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych,
zwoływanie walnych zgromadzeń Spółki,
przyjęcie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany
rok obrotowy,
przyjęcie wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty,
tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych
objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki,
zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki,
udzielanie poręczeń i pożyczek.

Niezależnie od powyżej opisanych spraw uchwał Zarządu wymagają sprawy podlegające zaopiniowaniu lub
zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą albo Walne Zgromadzenie oraz przyjęcie innych materiałów, kierowanych przez
Zarząd do Rady Nadzorczej.
Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, bezwzględną większością głosów.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na miesiąc. Członek Zarządu przegłosowany na
posiedzeniu podpisuje uchwały na równi z pozostałymi, ma wszakże prawo domagać się ujęcia w protokole posiedzenia
Zarządu jego odmiennego stanowiska i krótkiego uzasadnienia. W razie gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczą dwie
osoby, z których żadna nie jest Prezesem Zarządu, a ich zdania co do sposobu załatwienia rozpatrywanej sprawy są
rozbieżne, mają one obowiązek w najbliższym terminie przedstawić tę sprawę na posiedzeniu całego Zarządu, a gdyby
to było niemożliwe wysoce utrudnione zwrócić się do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały. Jeżeli zaś jedna z tych osób
jest Prezesem Zarządu uchwała zapada w brzmieniu zaproponowanym przez Prezesa Zarządu. Dotyczy to także
kwestii, gdy jeden z członków Zarządu wstrzyma się od głosu przy głosowaniu danego problemu. W przypadku równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd Spółki winien wnikliwie analizować podejmowane działania i decyzje.
Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy,
doświadczenia życiowego oraz z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przy tym
prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Rady Nadzorczej w granicach
ich kompetencji.
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interes wpływa na interes Spółki, Zarząd
powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
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Do szczególnych obowiązków członka Zarządu należy: (i) przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, działanie w
granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, (ii) określanie strategii oraz głównych celów działania Spółki, ich
wdrażanie i realizacja, przy zachowaniu dbałości o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółki, (iii)
informowanie Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcji lub o możliwości jego
powstania, (iv) prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobą praktyką, (v) uwzględnianie przy ustalaniu
interesu Spółki, uzasadnionych w długookresowej perspektywie interesów akcjonariuszy oraz pracowników Spółki, (vi)
obowiązek Zarządu zachowania lojalności wobec Spółki.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków wybieranych na okres pięciu lat
przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie określa ilość członków Rady Nadzorczej, wybiera Prezesa i Zastępcę Prezesa Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu, prokurenci, kierownicy oddziałów lub zakładów, likwidatorzy, zatrudnieni w Spółce: główny
księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie
mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej. Przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu kandydatury członków
Rady Nadzorczej są uzasadniane. Do przekazywanych informacji załączany jest życiorys kandydata. Nowo wybranym
członkom Rady Nadzorczej przekazuje się pakiet dokumentów zawierających wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne
regulacje związane z działalnością Spółki oraz inne materiały i dokumenty informacyjne.
W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie może wypełniać swojej funkcji z przyczyn niezależnych, w
szczególności śmierci bądź innego powodu na okres powyżej 6 (sześciu) miesięcy Rada Nadzorcza może powołać w to
miejsce w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza obraduje kolegialnie na posiedzeniach, odbywających się przynajmniej jeden raz w kwartale.
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Prezes Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej.
Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony Prezesowi
lub Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia.
W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Prezes Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu, a w
razie dłuższej jego nieobecności, czyni to Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej lub inny członek upoważniony przez Radę
Nadzorczą.
Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. Jeżeli w Radzie
Nadzorczej uczestniczą dwie osoby lub głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos
Prezes Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może następować w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
Rada Nadzorcza może zlecić jednemu albo kilku jej członkom wykonywanie stałego nadzoru nad działalności Spółki, lub
konkretnych czynności nadzorczych. Tak wyznaczonym osobom Walne Zgromadzenie wyznaczy wynagrodzenie; Walne
Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może zlecić jej członkowi
wykonywanie funkcji zarządzania przez okres do wypełnienia składu Zarządu. Tak wyznaczonemu członkowi określi
wynagrodzenie oraz formę zatrudnienia.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek
handlowych.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych w
granicach powyżej 10% opłaconego kapitału zakładowego,
wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej 10% opłaconego kapitału
zakładowego,
wyrażanie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa,
ustalenie liczby członków Zarządu,
określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, a także zawieranie i rozwiązywanie umów
z poszczególnymi członkami Zarządu,
powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków,
wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
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9) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
10) coroczne zwięzłe przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie
zamieszczona w raporcie rocznym Spółki.
Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych
jego powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a szczególnie akcjonariuszem większościowym. Przekazanie do
Spółki tych informacji, powinno nastąpić niezwłocznie, w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce ich
odpowiednie upublicznienie, w sposób określony w Spółce lub wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu
akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi
spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej członka Rady. Przekazanie informacji powinno nastąpić we
właściwym trybie, wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub w sposób określony przez Spółkę.
Koszty działalności Rady pokrywa Spółka. Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji, otrzymują wynagrodzenie
ustalone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym
nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje
Rada. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady.
21.2.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji.
Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie oraz
w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób
i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
Akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami:
- imiennymi uprzywilejowanymi – w przypadku 100.000 akcji serii A,
- zwykłymi na okaziciela – w przypadku 500.000 akcji serii A oraz akcji serii B, C, D, E.
Uprzywilejowanie 100.000 akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy.
Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostek
powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki.
Zgodnie z zapisami Statutu kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
poprzez:
1)
2)
3)
4)

emisję nowych akcji,
podwyższenie wartości nominalnej akcji poprzez przeniesienie środków kapitału zapasowego i kapitału
rezerwowego do kapitału zakładowego,
wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w miejsce należnej im dywidendy,
wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w przypadku podwyższonego kapitału zakładowego
pokrywanego z kapitału rezerwowego lub zapasowego i przeznaczenie go na opłacenie nowo emitowanych
akcji.

Spółka tworzy kapitał zapasowy z zysku do podziału oraz z wpłat gotówkowych na akcje przekraczających ich wartość
nominalną. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% z zysku do podziału, dopóki kapitał ten nie osiągnie co
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych
powstałych w związku z działalnością Spółki i inne cele zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. O użyciu kapitału
zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
Statut nie zawiera żadnych postanowień, z których wynikałoby zobowiązanie do dalszego wezwania kapitałowego
(capital call) przez Spółkę.
Za wyjątkiem opisanego powyżej uprzywilejowania 100.000 akcji serii A Statut nie zawiera postanowień faworyzujących
lub dyskryminujących obecnych lub potencjalnych posiadaczy akcji w wyniku posiadania przez takich akcjonariuszy
znacznej liczby akcji.

A. Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki wynikające z Kodeksu spółek handlowych
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym, wynikające z przepisów Kodeksu
spółek handlowych:
1) Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy oznacza prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu
spółek handlowych).
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut przewiduje uprzywilejowanie akcji serii A co do dywidendy. Akcjom
tym przysługuje prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w
ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki (obecnie istnieje 100.000 akcji serii A uprzywilejowanych w ten sposób).
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Pozostałe akcje Spółki są akcjami zwykłymi i Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co
oznacza, że na każdą z 500.000 akcji serii A oraz na wszystkie akcje serii B, C, D, E przypada dywidenda w takiej samej
wysokości. Zgodnie z postanowieniami Statutu czysty zysk roczny może być przeznaczony na dywidendę dla
akcjonariuszy w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzeni. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego
dnia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych).
Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zgodnie z
postanowieniami Statutu Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w Kodeksie spółek
handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 26 Regulaminu GPW, emitenci papierów wartościowych zobowiązani są informować GPW o zamiarze
wypłaty dywidendy i uzgadniać z GPW decyzje dotyczące wypłaty w zakresie, w którym mogą mieć one wpływ na
organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Ponadto § 106-116 Szczegółowych Zasad Działania
KDPW nakłada na emitentów papierów wartościowych następujące obowiązki: (i) niezwłocznego poinformowania KDPW
o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych
do dywidendy (dzień dywidendy) i dnia wypłaty dywidendy, nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy; (ii)
niezwłocznego przekazania KDPW uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w punkcie (i) powyżej,
(iii) przekazania KDPW informacji o liczbie akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz kontach, na
których w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (iv) przekazania podmiotom prowadzącym rachunki papierów
wartościowych dla akcji własnych Spółki, na które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych
akcji. Przekazanie informacji powinno nastąpić nie później niż na 10 dni przed dniem dywidendy. Zgodnie z § 106 pkt 2
Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu
dywidendy. Przy czym, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni
wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje Spółki, zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje
poprzez pozostawienie przez Spółkę do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym
przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków
otrzymanych od Spółki na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki
akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). W
następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego
Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych, to jest po dziesięciu latach. Dywidendę wypłaca się
w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa,
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe
wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw.
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na
podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć
przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie
międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości 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 podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie),
będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy
będących nierezydentami.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Przepisy prawa
nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz
akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
Zgodnie z postanowieniami Statutu w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy mogą zostać wydanie
akcjonariuszom nowe akcje „gratisowe” w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)
Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może zostać
pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością co najmniej 4/5 głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje
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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 (art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może
nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia (art. 433 § 2 Kodeksu
spółek handlowych).
3) Brak innych praw do udziału w zysku
Z akcjami Spółki nie jest związane inne niż dywidenda prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności Statut nie
przewiduje możliwość wydania świadectw użytkowych w zamian za akcje umorzone. Ponadto Statut nie przewiduje
przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki.
4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku
jej likwidacji
Zgodnie z art. 474 § 2 Kodeksu spółek handlowych majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli,
dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut
Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
5) Prawo do zbywania posiadanych akcji
Akcje Spółki są zbywalne.
Przeniesienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w drodze uchwały, pod rygorem nieważności. W razie
braku zgody na przeniesienie akcji imiennych Zarząd zawiadomi w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku pozostałych
akcjonariuszy, będących w posiadaniu akcji imiennych, o otrzymaniu wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie akcji
imiennych i wezwie ich do oświadczenia się, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, czy
obejmą oferowane akcje za cenę rynkową, nie niższą jednak niż cena wskazana we wniosku o udzielenie zgody na
przeniesienie akcji i zapłacą ją w sposób wskazany przez zbywającego w terminie 2 miesięcy od daty złożenia Spółce
takiego oświadczenia, termin zapłaty tak zbywanych akcji może być wydłużony za zgodą stron. Po bezskutecznym
upływie tak zakreślonego terminu Zarząd wskaże nabywcę, albo udzieli zgody na przeniesienie akcji w terminie do 2
miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Naruszenie tego postanowienia powoduje
bezskuteczność przeniesienia akcji wobec Spółki.
6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem
Zgodnie z postanowieniami statutu, akcje mogą być obciążane zastawem lub użytkowaniem. Zastawienie akcji
imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w drodze uchwały, pod rygorem nieważności. Zastawnikowi i
użytkownikowi akcji prawo głosu przysługuje pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Zarząd. Jednakże 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 Kodeksu spółek handlowych).
7) Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki wynikające ze Statutu:
Akcje Spółki mogą być umorzone:
1. dobrowolnie w drodze nabycia akcji przez Spółkę:
a) za wynagrodzeniem przysługującym akcjonariuszowi, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia,
b) bez wynagrodzenia, z możliwością przyznania świadectw użytkowych,
2. poprzez oświadczenie akcjonariusza złożone Zarządowi Spółki o dobrowolnym umorzeniu akcji bez wynagrodzenia.
Oświadczenie to zobowiązuje Zarząd do podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. przymusowo bez zgody akcjonariusza na wniosek Zarządu:
a) jeżeli akcjonariusz działa na szkodę Spółki,
b) jeżeli akcjonariusz nie wykonuje nałożonych na niego przez przepis prawa, Statut, uchwałę Walnego
Zgromadzenia obowiązków;
uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia przymusowego powinna określić wysokość
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi - wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza powinna nastąpić
w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały.
Źródłem sfinansowania umorzenia akcji mogą być: majątek Spółki bądź czysty zysk.
Umorzenie akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub uchwała Walnego
Zgromadzenia nie stanowi inaczej (§ 19 Statutu).
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B. Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki wynikające z Kodeksu spółek handlowych
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (uprawnienia
korporacyjne):
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu spółek handlowych) oraz prawo do głosowania na
Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Za wyjątkiem 100.000 akcji serii A, z każdą akcją Spółki związany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.100.000
akcji serii A jest uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą ze 100.000 akcji serii A przypada pięć głosów
na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu (art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) (art. 4061 § 1
Kodeksu spółek handlowych).
2) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce (art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych).
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz żądania umieszczenia w porządku obrad tego
zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Sąd Rejestrowy może upoważnić do
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 Kodeksu
spółek handlowych).
4) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1
Kodeksu spółek handlowych). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad (art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
5) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Kodeksu spółek
handlowych.
6) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych
na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne
Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni
od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej).
8) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z art. 428 Kodeksu spółek handlowych Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie
Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu spółek handlowych).
9) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych).
10) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
11) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
12) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
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13) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
14) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.
421 § 3 Kodeksu spółek handlowych).
15) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487
Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie
roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
16) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o
których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu
spółek handlowych (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku
przekształcenia Spółki).
17) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7
Kodeksu spółek handlowych).
18) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki
albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub
głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie
(art. 6 § 4 i 6 Kodeksu spółek handlowych).

C. Uprawnienia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi
1) Prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego lub dokumentu akcji
Na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dokumentem potwierdzającym fakt posiadania
uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może
być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z postanowieniami Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki przysługuje
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 328 § 6 Kodeksu
spółek handlowych). Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki nie przysługuje natomiast
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze
posiadający akcje Spółki, które nie zostały zdematerializowane.
2) Prawo do złożenia wniosku dotyczącego powołania biegłego rewidenta
Art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, prawo do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania
przez biegłego rewidenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jego spraw
(rewident do spraw szczególnych). W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią
złożonego wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy
o Ofercie Publicznej).
3) Prawo do żądania wykupu akcji
Uprawnieniem chroniącym mniejszościowych akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 Ustawy o Ofercie
Publicznej. Zgodnie z tym przepisem akcjonariusz spółki publicznej może żądać na piśmie wykupu posiadanych przez
niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83
Ustawy o Ofercie Publicznej). Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne
i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również
solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile
członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90%
ogólnej liczby głosów.
4) Prawo do żądania sprzedaży akcji
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce przysługuje prawo żądania
od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup) (art. 82 Ustawy o
Ofercie Publicznej).
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21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają
bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa
Statut Spółki nie reguluje kwestii zmiany praw posiadaczy akcji. Kodeks spółek handlowych przewiduje, iż zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut
nie stanowi inaczej.
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Spółka może przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi
osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.
Przyznanie uprawnień indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wymaga zmiany Statutu dokonanej w formie
uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Zmiana Statutu wymaga też wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców KRS. Uchwała uszczuplająca prawa przyznane akcjonariuszom osobiście wymaga zgody wszystkich
akcjonariuszy, których dotyczy.
Kodeks spółek handlowych dopuszcza również wydawanie akcji uprzywilejowanych, Akcje uprzywilejowane powinny być
imienne, z wyjątkiem akcji niemych, czyli akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, wobec których wyłączono prawo
głosu. Przyznanie przywilejów na akcje wymaga uregulowania tego w Statucie. Zmiana Statutu wymaga uchwały
podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Zmiana Statutu wymaga także wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
KRS.
Statut Spółki nie przewiduje surowszych warunków dla uchwały o zmianie Statutu.
21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz Nadzwyczajnych
Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich
Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich reguluje Kodeks spółek
handlowych, Statut Spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązujący w Spółce.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego Spółki - najpóźniej do 30 czerwca. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
Spółki, który zgłosił takie żądanie na piśmie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusze ci mogą również żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia - żądanie to powinno zostać
zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (w spółce
publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni).
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczają przy tym jego przewodniczącego.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy zwołanie go uzna za
zasadne.
Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty złożenia stosownego
wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,
wówczas akcjonariusz lub akcjonariusze składający ten wniosek mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli
uzyskają upoważnienie sądu rejestrowego. W takim przypadku, sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości
zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki lub w sposób określony dla
przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do publicznego obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni
przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W Walnym Zgromadzeniu
mają prawo uczestniczy akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi
prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na
podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
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obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy
uczestnictwo któregoś z członków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe uczestnikom Walnego
Zgromadzenia zostaną przedstawione przyczyny ich nieobecności. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań
finansowych Spółki jest zapraszany na obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności gdy w porządku obrad
przewidziano punkt dotyczący spraw finansowych Spółki.
Każda akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem 100.000 akcji serii A będących akcjami
imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą ze 100.000 akcji serii A przypada 5 (pięć) głosów
na Walnym Zgromadzeniu ZPUE S.A.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek
handlowych nie stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego
zwoływania, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia
Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Uchwały zapadają
bezwzględną większością głosów oddanych z zastrzeżeniem uregulowań wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Podjęcia uchwał przez Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
wybór i odwołanie Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz członków Rady Nadzorczej,
uchwalanie zasad wynagradzania i premiowania członków Rady Nadzorczej,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy,
podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych,
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim
ograniczonego prawa rzeczowego,
podjęcie zabiegów o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu publicznego,
nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
umarzanie oraz emisja akcji, emisja obligacji,
zmiana Statutu,
połączenie spółek,
postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu
zarządu albo nadzoru,
rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów,
uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Większości dwóch trzecich głosów wymaga w szczególności podjęcie uchwały w sprawie:
1)
2)

przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, przy czym podjęcie takiej uchwały wymaga ponadto
przeprowadzenia jawnego głosowania i obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.

Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, gdy bilans sporządzony
przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału
zakładowego.
Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe zasady odbywania Walnych Zgromadzeń określa regulamin Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A.

21.2.6. Opis postanowień Statutu lub regulaminów Spółki, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie
lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Spółką
Statut ZPUE S.A. przewiduje szczegółowe regulacje dotyczące przenoszenia i zastawiania akcji imiennych.
Przeniesienie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w drodze uchwały, pod rygorem
nieważności. W razie braku zgody na przeniesienie akcji imiennych Zarząd zawiadomi w ciągu 3 dni od daty otrzymania
wniosku pozostałych akcjonariuszy, będących w posiadaniu akcji imiennych, o otrzymaniu wniosku o udzielenie zgody
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na przeniesienie akcji imiennych i wezwie ich do oświadczenia się, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
doręczenia zawiadomienia, czy obejmą oferowane akcje za cenę rynkową, nie niższą jednak niż cena wskazana we
wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie akcji i zapłacą ją w sposób wskazany przez zbywającego w terminie 2
miesięcy od daty złożenia Spółce takiego oświadczenia, termin zapłaty tak zbywanych akcji może być wydłużony za
zgodą stron. Po bezskutecznym upływie tak zakreślonego terminu Zarząd wskaże nabywcę, albo udzieli zgody na
przeniesienie akcji w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Naruszenie tego
postanowienia powoduje bezskuteczność przeniesienia akcji wobec spółki.
Statut Spółki nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany
kontroli nad ZPUE S.A.
21.2.7. Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Spółki, jeżeli takie istnieją, regulujących progową
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez
akcjonariusza
Statut Spółki nie zawiera postanowień, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami Statutu Spółki, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału
w przypadku, gdy zasady te są bardziej rygorystyczne, niż określone wymogami obowiązującego prawa
Statut ani regulaminy Spółki nie określają warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego Spółki w sposób
bardziej rygorystyczny niż przepisy Kodeksu spółek handlowych.

22. Istotne umowy
Spółka oraz spółki jej Grupy Kapitałowej były w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji
Prospektu i są obecnie stroną umów, które mogą zostać zakwalifikowane jako zawierane w normalnym toku działalności,
jak i tych, które mogą być kwalifikowane jako umowy zawarte poza normalnym tokiem działalności.
Umowy zawierane w normalnym toku działalności to przede wszystkim: (i) umowy finansowe (w tym kredytowe,
zastawów i poręczenia, umowy dotyczące pozyskania finansowania z funduszy europejskich), (ii) umowy sprzedaży
produktów (współpracy), (iii) umowy nabycia akcji/udziałów innych podmiotów, (iv) umowy ubezpieczeniowe, (v) umowy
leasingowe.
Z uwagi na kluczowy charakter niektórych umów zawieranych w normalnym toku działalności, w szczególności z uwagi
na: (i) wartość umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych, (ii) znaczenie umowy dla prowadzonych lub
planowanych inwestycji, Zarząd Spółki kwalifikuje część powyższych jako umowy istotne zawarte poza normalnym
tokiem działalności. Są to zarówno umowy zawarte przez Spółkę jak i przez podmioty jego Grupy Kapitałowej.
Spółka informowała o zawieraniu umów znaczących (w rozumieniu Rozporządzenia o Raportach) poprzez publikację
stosownych raportów bieżących, dlatego w niniejszym rozdziale szczegółowo opisane zostały: (i) istotne umowy
finansowe Spółki i spółek jej Grupy Kapitałowej (w tym umowy kredytowe i dotyczące pozyskania finansowania z
funduszy europejskich), (ii) umowy nabycia akcji/udziałów innych podmiotów, zaś co do pozostałych umów Spółka
przedstawia informację o raportach bieżących, w których publikowano stosowne informacje o zawarciu umów
znaczących (istotnych dla Spółki niezależnie czy były zawarte w normalnym toku, czy poza normalnym tokiem
działalności Spółki).
Tym samym niniejszy rozdział zawiera:
- podsumowanie istotnych umów innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Spółki, których
stroną jest Spółka lub członek jej Grupy Kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę
publikacji Prospektu,
- podsumowanie innych istotnych umów, których stroną jest członek Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., zawierających
postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy lub nabycie przez niego prawa o
istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej w dacie Prospektu.
22.1. Umowy finansowe Spółki i spółek jej Grupy Kapitałowej
Spółka oraz spółki jej Grupy Kapitałowej są stroną kilku umów dotyczących finansowania działalności. Poniżej
przedstawiono podsumowanie istotnych umów finansowych, których stroną była lub jest Spółka lub spółki jej Grupy
Kapitałowej w okresie dwóch lat poprzedzających publikację Prospektu. Spółka nie jest stroną żadnych istotnych umów
zastawów, ani poręczeń udzielanych innym podmiotom, poza poręczeniami wynikającymi z umów opisanych poniżej.

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

154

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

22.1.1. Umowy finansowe (w tym kredytowe, zastawów i poręczeń) ZPUE S.A.

Nazwa
produktu/umowy:

Umowa o wielowalutową linię kredytową nr 2040/030/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku
zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 14 stycznia 2005 roku, nr 2 z dnia 29 czerwca 2005 roku, nr 3
z dnia 29 czerwca 2006 roku, nr 4 z dnia 28 czerwca 2007 roku, nr 5 z dnia 30 lipca 2007 roku,
nr 6 z dnia 31 sierpnia 2007 roku, nr 7 z dnia 17 czerwca 2008 roku, nr 8 z dnia 4 sierpnia
2008 roku, nr 9 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, nr 10 z dnia 30 września 2009 roku, nr 11 z dnia
30 września 2010 roku, nr 12 z dnia 9 marca 2011 roku (dalej: Umowa),

Strony umowy:

- Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz S.A.
- Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank),

Kwota:

15.000.000,00 PLN; Spółka może zaciągać zobowiązania w walutach wykorzystania w
następujących kwotach:
1) waluta - EUR, do kwoty 485.630,22 EUR,
2) waluta - PLN, pozostała kwota

Przeznaczenie
produktu:

Finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Data
spłaty/data 30 września 2011 roku – kredyt został spłacony w terminie.
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:

Kredyt wykorzystany w PLN - WIBOR powiększony o marżę Banku,
Kredyt wykorzystany w EUR – EURIBOR powiększony o marżę Banku.
Odsetki od kredytów naliczane będą w skali roku w walutach wykorzystania.

Sposób spłaty:

Spłata kapitału w formie poboru środków z rachunku bieżącego Spółki z chwilą ich płatności, bez
odrębnych dyspozycji Spółki. W przypadku płatności w walucie innej niż PLN Bank pobiera środki z
rachunku walutowego (przed innymi).

Zabezpieczenie
produktu:

spłaty - Pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich
istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 15.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej we Włoszczowie dla
której Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr KI1W/00035880/2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych – produkcja w toku – na kwotę 5.000.000,00 PLN
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- zastaw rejestrowy zapasach magazynowych na kwotę 1.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z
polisy ubezpieczeniowej.
- zastaw rejestrowy na linii produkcji rozdzielnic pierścieniowych ŚN w izolacji SF6 na kwotę
867.085,40 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- zastaw rejestrowy na grupie urządzeń składających się na system grzewczy, na kwotę 180.564,14
PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej rozdzielnic średniego napięcia, na kwotę 2.000.000,00 PLN
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- przewłaszczenie wszystkich przedmiotów, będących przedmiotem przyszłego zastawu
rejestrowego na rzecz banku – do czasu ustanowienia tego zastawu.
Szczególne
warunki
umowy/dodatkowe
Spółka zobowiązała się do:
zobowiązania:
- utrzymywania na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank środków pieniężnych
umożliwiających regulowanie wierzytelności Banku z tytułu Umowy,
- przedkładania Bankowi szeregu dokumentów informujących o jej aktualnej sytuacji finansowej,
zaciąganiu zobowiązań bilansowych, zobowiązań pozabilansowych w innych bankach, zaciąganiu
kredytów lub pożyczek oraz informowania Banku o wszczęciu procedury restrukturyzacji, a także o
ewentualnych zmianach organizacyjno-kadrowych,
- udostępniania, na żądanie Banku innych dokumentów, mających mu zapewnić możliwość
przeprowadzania inspekcji w zakresie oceny prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej,
finansowej, majątkowej, prawnej i ustanowionych przez Spółkę zabezpieczeń,
- ubezpieczenia majątku trwałego i obrotowego w zakresie pozwalającym na otrzymanie pełnego
odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego majątku.
- utrzymywania należności handlowych przeterminowanych (powyżej 90 dni) na poziomie nie
przekraczającym 20% wszystkich należności Spółki,
- nie ustanawiania zabezpieczeń na żadnym ze składników majątkowych stanowiących
zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy,
- dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunków bieżących w walucie EUR – na poziomie nie
mniejszym niż 100% przychodów netto w EUR oraz 30% przychodów netto w PLN uzyskiwanych z
prowadzonej działalności gospodarczej,
- nie przekształcania Spółki w zakresie jego prawnych i organizacyjnych podstaw istnienia,
- przewalutowania pozostałej części linii kredytowej wyrażonej w EUR, w przypadku gdy, w
którymkolwiek momencie w całym okresie finansowania, kurs EUR osiągnie PLN 5,0.
Przewalutowana kwota zwiększy części przyznanej linii kredytowej wyrażonej w PLN.
W razie stwierdzenia naruszenia Umowy Bank uprawniony jest do:
- żądania renegocjacji warunków umowy,
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- żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy,
- żądania przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po
zatwierdzeniu przez Bank.
- wypowiedzenia Umowy w całości lub części z zachowaniem trzydziestodniowego terminu
wypowiedzenia, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy z zachowaniem siedmiodniowego
terminu wypowiedzenia, oraz żądać od kredytobiorcy po upływie okresu wypowiedzenia
niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres
korzystania z kredytu.
Kary
umowne/inne
istotne opłaty:
Brak
Nazwa
Umowa kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216
produktu/umowy:
(nr 202-127/LW/I/13/2007) z dnia 05 września 2007 roku zmieniona aneksami: nr 1 z 2 czerwca
2008 roku, nr 2 z 4 czerwca 2008 roku, nr 3 z 3 września 2010 roku, nr 4 z 6 września 2010
roku oraz nr 5 z 7 października 2010 roku (dalej: Umowa).
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:
Bank)

Kwota:

Limit kredytowy wielocelowy (w PLN) w wysokości 17.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank
udzielił Spółce:
- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 PLN,
- kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 12.000.000,00 PLN,
- gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 5.100.000,00 PLN

Przeznaczenie
produktu:

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Data
spłaty/data 4 września 2013 roku.
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:

Sposób spłaty:

WIBOR 1M dla jednomiesięcznych okresów obrachunkowych powiększony o marżę Banku:
- dla kredytu na rachunku bieżącym – od dnia 7 października 2010 roku,
- dla kredytu obrotowego na rachunku kredytowym,
- dla udzielonej przez Bank gwarancji bankowej
Spłata kredytu w zależności od rodzaju kredytu:
- spłata kredytu na rachunku bieżącym – z pierwszych wpływów na rachunek bieżący, bez
odrębnych dyspozycji Spółki,
- spłata kredytu na rachunku kredytowym – obciążenie rachunku bieżącego w terminach ustalonych
w dyspozycji Spółki.
Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne są, w zależności od rodzaju kredytu:
- w przypadku kredytu na rachunku bieżącym - w dniu zakończenia każdego miesięcznego okresu
obrachunkowego (pierwszy okres obrachunkowy - od dnia udostępnienia Spółce przez Bank
kredytu; ostatni okres obrachunkowy - koniec w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty
kredytu),
- w przypadku kredytu na rachunku kredytowym – w dniu zakończenia każdego miesięcznego
okresu obrachunkowego (koniec pierwszego okresu obrachunkowego - na dzień wskazany przez
Spółkę).

Zabezpieczenie
produktu:

spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią:
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 20.400.000,00 PLN na nieruchomościach położonych we
Włoszczowie, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgi wieczyste KW nr 28347 i KW nr 31436 wraz z przelewem wierzytelności wynikających z
umowy ubezpieczenia wyżej opisanych nieruchomości,
- weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową
- poręczenia wekslowe:
a. ZPUE M.B. Wypychewicz spółka jawna,
b. Stolbud Włoszczowa S.A.,
c. ZPUE Holding sp. z o.o.,
- klauzula potrącenia do rachunków prowadzonych przez PKO BP S.A.,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki i jej poręczycieli.

Szczególne
warunki Spółka zobowiązała się do:
umowy/dodatkowe
- składania w banku okresowych sprawozdań oraz deklaracji finansowych, informacji o sytuacji
zobowiązania:
ekonomiczno-finansowej i majątkowej,
- umożliwienia Bankowi przeprowadzania inspekcji w Spółce co do wykorzystania udzielonego
kredytu i możliwości jego terminowej spłaty,
- informowania banku o stanie zobowiązań oraz przyjętych zabezpieczeniach z tytułu umów
zawartych z innymi bankami, o zmianach organizacyjno-kadrowych,
- ustanowienia w trakcie trwania umowy kredytowej dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności z
umowy wynikających na żądanie Banku,
- ubezpieczania przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie kredytu wraz z dokonywaniem przelewu
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wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Banku,
- informowania Banku w całym okresie kredytowania o planowanych wypłatach dywidendy,
- informowania Banku o planowanym udzieleniu wsparcia finansowego lub zastosowania warunków
handlowych znacząco odbiegających od standardowych dla spółek powiązanych przez udziałowca,
w kwotach przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki,
- przeprowadzania obrotów przez rachunki w Banku na poziomie odpowiadającym procentowemu
udziałowi zaangażowania kredytowego Baku w całość zaangażowania kredytowego,
- ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku w sytuacji, gdy zmniejszy się
wartość ustanowionego zabezpieczenia, gdy pogorszy się sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki,
lub gdy zajdzie konieczność utworzenia rezerwy celowej,
- do spłaty kwoty kredytu, w przypadku przekroczenia kwoty limitu kredytu wielocelowego.
Marża Banku może ulec podwyższeniu o 0,50 punktu procentowego (w zależności od spełnienia
przez Spółkę zobowiązań dotyczących przyjmowania w okresie wykorzystywania kredytu płatności
na rachunek bieżący w ustalonej wysokości).
Nieuregulowane należności z tytułu udzielonej gwarancji bankowej stają się zadłużeniem
przeterminowanym.
W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego Bankowi przysługuje uprawnienie do
pobierania od niego odsetek w wysokości określonej w uchwale zarządu Banku (na dzień zawarcia
aneksu nr 5 ta stopa procentowa wynosiła 20%).
Skutkiem niespłacenia odsetek od udzielonego kredytu jest to, że następnego dnia stają się one
wymagalne.
Kary
umowne/inne Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, gdy:
istotne opłaty:
- planowane do wypłat kwoty dywidendy, przypadające na okres realizacji kredytu, stanowią
zagrożenie terminowości spłat, a Spółka nie dokona redukcji dywidendy,
- wysokość faktycznie wypłaconej dywidendy spowoduje zagrożenie terminowości spłaty
zobowiązań Banku.
W przypadku nie informowania Banku przez Spółkę o udzielaniu wsparcia finansowego lub
zastosowania warunków handlowych odbiegających znacząco od standardowych (w kwotach
wyższych niż 10% kapitałów własnych) Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy lub
podwyższenia marży o 2,00 punktu procentowego.
W przypadku naruszenia postanowień Umowy Bankowi przysługuje uprawnienie do obniżenia
kwoty przyznanego limitu.
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, jednak w wypadku zagrożenia upadłością Spółki ulega on
skróceniu do 7 dni. Spółka również posiada możliwość wypowiedzenia Umowy – z zachowaniem
terminu trzymiesięcznego.
Nazwa
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 1101/10/400/04 z dnia 29 kwietnia 2010 roku (dalej:
produktu/umowy:
Umowa)
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Kwota:

7.000.000,00 PLN

Przeznaczenie
Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
produktu:
Data
spłaty/data 29 kwietnia 2011 roku – kredyt został spłacony w terminie.
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:
Sposób spłaty:

Zabezpieczenie
produktu:

WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę Banku.
Spłata kredytu następuje z wpływów na rachunek Spółki w dniu następującym po upływie okresu,
na jaki kredyt został udzielony.
Spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym każdego miesięcznego okresu
obrachunkowego, w formie kapitalizacji na rachunku Spółki.
spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią:
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.500.000,00 PLN na nieruchomościach należących do Spółki
położonych we Włoszczowie, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr 48108 oraz KW nr 22541 wraz z przelewem
wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy,
iż w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań określonych w Umowie Bank uprawniony jest do
wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 10.500.000,00 PLN. Bank
uprawniony jest do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalności do dnia 28 kwietnia 2014 roku.

Szczególne
warunki Spółka zobowiązała się do:
umowy/dodatkowe
- ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku w całym okresie
zobowiązania:
kredytowania oraz każdorazowego cedowania praw wynikających z umowy ubezpieczenia na rzecz
Banku,
- kierowania na rachunek w Banku wpływów ze sprzedaży w wysokości minimum proporcjonalnej
do udziału Banku w finansowaniu Spółki przez banki,
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- udzielenia Bankowi pełnomocnictwa do pobrania i spłaty z innych rachunków bankowych kwoty
niespłaconego, wymagalnego już zadłużenia z tytułu kredytu i wszelkich opłat wynikających z
Umowy, a ponadto Spółka zrzekła się prawa do odwołania tego pełnomocnictwa i ustanawiania
innych pełnomocników w tym celu (poza podmiotami grupy kapitałowej Banku Millennium S.A.) do
momentu jego wygaśnięcia.
Kary
umowne/inne
istotne opłaty:
Brak.
Nazwa
Umowa kredytowa nr 67 1020 2629 0000 9796 0046 0568 z dnia 7 października 2010 roku o
produktu/umowy:
kredyt inwestycyjny (dalej: Umowa) zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 30 grudnia 2010 roku, nr
2 z dnia 31 stycznia 2011 roku, nr 3 z dnia 31 marca 2011 roku, nr 4 z dnia 20 kwietnia 2011
roku, nr 5 z dnia 24 maja 2011 roku i nr 6 z dnia 3 czerwca 2011 roku.
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:
Bank)

Kwota:

23.065.200,00 PLN

Przeznaczenie
produktu:

Finansowanie i refinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu trójfunkcyjnego
łącznika izolacyjnego ŚN do rozdzielnic stosowanych w stacjach transformatorowych oraz na
budowę lakierni.

Data
spłaty/data 31 marca 2016 roku.
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:

WIBOR 1M dla jednomiesięcznych okresów obrachunkowych powiększony o marżę Banku

Sposób spłaty:

Spłata kapitału w formie 48 rat miesięcznych, płatnych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
począwszy od dnia 30 kwietnia 2012 roku, z których każda opiewa na sumę 480.525,00 PLN.
Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu następuje ostatniego dnia kalendarzowego każdego
jednomiesięcznego okresu obrachunkowego. Oprocentowanie w każdym okresie obrachunkowym
jest stałe.

Zabezpieczenie
produktu:

spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią:
-- hipoteka łączna do kwoty 39.210.840 zł na przysługującym Spółce prawie własności
nieruchomości położonych w miejscowości Włoszczowa, dla których Sąd Rejonowy we
Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KI1W/00028347/2 i
KI1W/00031436/7 wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia
nieruchomości,
- zastaw rejestrowy na zakupywanych środkach trwałych stanowiących przedmiot inwestycji wraz z
przelewem wierzytelności pieniężnych wynikających z umów ubezpieczenia tych środków trwałych,
- przeniesienie własności środków trwałych będących przedmiotem przyszłego zastawu
rejestrowego na Bank, do czasu skutecznego ustanowienia tego zastawu,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
- weksel własny Spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- klauzula potrącenia z rachunku bankowego prowadzonego w Banku na rzecz Spółki,
- przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego na rzecz Banku wraz z
pełnomocnictwem do rachunku, na który przekazana zostanie dotacja.
- poręczenie wekslowe przez Stolbud Włoszczowa S.A. do kwoty 9.590.000,00 PLN.

Szczególne
warunki Spółka zobowiązała się do
umowy/dodatkowe
- ubezpieczania przedmiotów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku wraz z
zobowiązania:
dokonywaniem przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia przez cały okres kredytowania,
- przedkładania Bankowi szeregu dokumentów informujących o jej aktualnej sytuacji finansowej
oraz o ewentualnych zmianach organizacyjno-kadrowych,
- umożliwienia Bankowi przeprowadzania inspekcji w Spółce co do wykorzystania udzielonego
Spółce kredytu i możliwości jego terminowej spłaty,
- ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku w sytuacji pogorszenia się
kondycji finansowej Spółki, wskutek czego powstanie konieczność utworzenia rezerw celowych,
- przeprowadzania obrotów przez rachunki prowadzone w Banku na poziomie odpowiadającym
procentowemu udziałowi zaangażowania kredytowego Baku w całości zaangażowania
kredytowego,
- informowania Banku o planowanym zaciągnięciu nowych zobowiązań kredytowych, obciążeniu
majątku, udzielaniu pożyczek lub poręczeń powyżej łącznej kwoty 3.000.000,00 PLN,
- utrzymania w całym okresie kredytowania wskaźnika realizacji zadłużenia/EBITDA na poziomie
nie wyższym niż 2,5,
- przekazania na spłatę kredytu środków wynikających z umowy dotacji niezwłocznie po ich wpływie
na rachunek bieżący, ale nie później niż 7 dni od daty wpływu
- złożenia nieodwołalnego pełnomocnictwa dla Banku do pobrania z rachunku bieżącego Spółki
środków o łącznej wysokości 50% kwot, które wpłyną z tytułu dotacji na spłatę kredytu
inwestycyjnego;
- utrzymywania wskaźnika zadłużenia/EBITDA w całym okresie kredytowania na poziomie nie
wyższym niż 2,5,

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

158

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

Wykorzystanie udzielonego kredytu następuję w formie bezgotówkowej, poprzez realizację
dyspozycji Spółki na rachunku kredytowym, zarówno w walucie polskiej jak i w walucie EURO.
Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa wraz z dniem 31 marca 2012 roku, a może
nastąpić również na skutek złożenia przez Spółkę oświadczenia o rezygnacji z dalszego jego
wykorzystania.
Kary
umowne/inne Marża Banku zostanie podniesiona o 0,50 p.p. w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia/EBITDA w
istotne opłaty:
okresie kredytowania przekroczy 2,5.
Marża Banku może ulec podwyższeniu o 0,50 p.p w przypadku, gdy zobowiązania Spółki dotyczące
przyjmowania na rachunek bieżący płatności w określonej wysokości nie zostaną spełnione.
Bankowi przysługuje uprawnienie do podniesienia marży o 2,00 p.p. w przypadku, gdy Spółka nie
wypełni zobowiązania dotyczącego informowania Banku o udzielaniu wsparcia finansowego lub
zastosowania warunków handlowych odbiegających znacząco od standardowych (w kwotach
przekraczających 10% kapitałów własnych).
Bankowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy uzna, iż zaciągnięcie
nowych zobowiązań kredytowych, obciążanie majątku, udzielanie pożyczek lub poręczeń powyżej
łącznej kwoty 3.000.000,00 PLN planowane przez Spółkę może zagrozić terminowości spłaty
zobowiązań wobec Banku.
Uprawnienie do wypowiedzenia umowy musi zostać poprzedzone trzydziestodniowym okresem
wypowiedzenia, jednak w razie zagrożenia upadłością Spółki – okresem siedmiodniowym.
W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Bank uprawniony jest do naliczania
odsetek od niespłaconej kwoty w wysokości określonej w uchwale Zarządu Banku – na dzień
zawarcia umowy 22% w skali roku.
Nazwa
Umowa o przelew środków z dnia 14 marca 2011 roku (dalej: Umowa).
produktu/umowy:
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank),

Kwota:

6.000.000,00 PLN

Przeznaczenie
produktu:

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności spółki Stolbud Włoszczowa S.A. na rzecz Banku.
Wierzytelność ta wynika z umowy kredytowej nr U0001631804685 o kredyt w rachunku bieżącym z
dnia 9 marca 2011 roku, na podstawie której Bank udzielił spółce Stolbud Włoszczowa S.A. kredytu
w wysokości 5.000.000,00 PLN).

Data
spłaty/data 9 marca 2012 roku.
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:

4,80 % w skali roku – stanowi wynagrodzenie Spółki za okres korzystania z kwoty przejętej przez
Bank.

Zabezpieczenie
produktu:

spłaty Dla zabezpieczenia wierzytelności Spółki wynikających z udzielonego Stolbud Włoszczowa S.A.
poręczenia majątkowego, na którą składają się wierzytelność główna, wierzytelność odsetkowa oraz
inne ewentualne opłaty, Stolbud Włoszczowa S.A. ustanowiła na rzecz Spółki hipotekę zwykłą do
kwoty 6.340.000,00 PLN.
Nazwa
Umowa kredytowa nr 06 1020 2629 0000 9196 0054 2373 o kredyt inwestycyjny w walucie
produktu/umowy:
PLN z dnia 20 kwietnia 2011 roku (dalej: Umowa).
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:
Bank).

Kwota:
850.000,00 PLN
Przeznaczenie
produktu:

Finansowanie i refinansowanie inwestycji w zakresie rozbudowy technologii i magazynu blach,
zakupu zestawów komputerowych i umeblowania biura.

Data
spłaty/data
zakończenia umowy:
31 grudnia 2015 roku
Oprocentowanie
produktu:

WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, powiększony o marżę Banku.

Sposób spłaty:

Spłata kapitału w formie 48 rat miesięcznych, płatnych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
począwszy od dnia 31 stycznia 2012 roku, w formie obciążenia rachunku bieżącego Spółki, które
opiewają na sumę:
- 17.708,00 PLN – raty nr 1-47 (od 31 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2015 roku),
- 17.172,00 PLN – rata nr 48 (31 grudnia 2015 roku).
Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne są w ostatnim dniu kalendarzowym miesięcznego okresu
obrachunkowego.

Zabezpieczenie
produktu:

ZPUE S.A.

spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią:
- hipoteka łączna do kwoty 1.895.500,00 PLN na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy we
Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KI1W/00028347/2
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oraz KI1W/00031436/7, wraz z przelewem wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia
tych nieruchomości,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
- weksel własny Spółki in blanco opatrzony w deklarację wekslową,
- klauzula potrącenia z rachunku bankowego prowadzonego w Banku.
Szczególne
warunki Spółka zobowiązała się do:
umowy/dodatkowe
- przedkładania Bankowi szeregu dokumentów informujących o jej aktualnej sytuacji finansowej
zobowiązania:
oraz o ewentualnych zmianach organizacyjno-kadrowych,
- umożliwienia Bankowi przeprowadzania inspekcji w Spółce co do wykorzystania udzielonego
Spółce kredytu i możliwości jego terminowej spłaty,
- ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku w sytuacji pogorszenia się
kondycji finansowej Spółki, wskutek czego powstanie konieczność utworzenia rezerw celowych,
- ubezpieczenia przedmiotów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku i przelewu
wierzytelności z umów ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy,
- informowania Banku o planowanym udzieleniu wsparcia finansowego lub zastosowania warunków
handlowych znacząco odbiegających od standardowych dla spółek powiązanych przez
udziałowców/ akcjonariuszy w łącznej kwocie przekraczającej wartość 10 % kapitałów własnych,
- - przeprowadzania obrotów przez rachunki prowadzone w Banku na poziomie odpowiadającym
procentowemu udziałowi zaangażowania kredytowego Baku w całości zaangażowania
kredytowego,
- informowania Banku o planowanym zaciągnięciu nowych zobowiązań kredytowych, obciążeniu
majątku, udzielaniu pożyczek lub poręczeń powyżej łącznej kwoty 3.000.000,00 PLN,
- utrzymywania wskaźnika zadłużenia/EBITDA w całym okresie kredytowania na poziomie nie
wyższym niż 2,5,
Kary
umowne/inne Bank uprawniony jest do żądania ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń lub podwyższenia
istotne opłaty:
marży o 2.00 p.p., gdy w ocenie Banku nie informowanie Banku o planowanym udzielaniu wsparcia
finansowego lub zastosowania warunków handlowych odbiegających znacząco od standardowych
w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych może spowodować zagrożenie
terminowości spłaty,
Marża Banku zostanie podniesiona o 0,50 p.p. w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia/EBITDA w
okresie kredytowania przekroczy 2,5 (chyba, że po przekroczeniu wskaźnika Spółka ustanowi
dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu).
W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Bank uprawniony jest do potrącenia
zadłużenia przeterminowanego z rachunków Spółki, a ponadto do naliczania odsetek od
niespłaconej kwoty w wysokości określonej w uchwale Zarządu Banku – na dzień zawarcia umowy
22% w skali roku.
W wypadkach określonych w Umowie (m.in. niedotrzymanie warunków Umowy, zagrożenie spłaty
kredytu) Bank uprawniony jest także do obniżenia kwoty przyznanego kredytu, do podwyższenia
swojej marży oraz wypowiedzenia Umowy.
Uprawnienie do wypowiedzenia umowy musi zostać poprzedzone trzydziestodniowym okresem
wypowiedzenia, jednak w razie zagrożenia upadłością Spółki – okresem siedmiodniowym.
Nazwa
Umowa o kredyt obrotowy (złotowy) nr 3683273ŁD20041100 z dnia 22 kwietnia 2011 roku
produktu/umowy:
(dalej: Umowa) zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28 września 2011 roku.
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kwota:

35.000.000,00 PLN

Przeznaczenie
Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
produktu:
Data
spłaty/data 27 kwietnia 2012 roku,
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:
Sposób spłaty:
Zabezpieczenie
produktu:

ZPUE S.A.

Stawka referencyjna WIBOR O/N ustalona w Umowie
Spłata wykorzystanego kredytu z wpływów na rachunek Spółki bez konieczności składania
dodatkowych dyspozycji przez Spółkę.
Spłata odsetek w ostatnim dniu roboczym każdego jednomiesięcznego okresu obrachunkowego.
spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią:
- weksel własny Spółki in blanco,
- hipoteka umowna łączna w wysokości 20.000.000,00 PLN na nieruchomości gruntowej
zabudowanej należącej do Spółki, we Włoszczowie, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowej
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1W/00048108/1, KW nr
KI1W/00022541/0 i KW nr KI1W/00035880/2 wraz z cesją praw z polisy od ognia i innych zdarzeń
losowych,
- Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku, o wartości na dzień 31 sierpnia 2011
roku 26.460.964,83 PLN – przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe/produkcja w toku,
zlokalizowane w magazynach przy ul. Jędrzejowskiej 79C, Włoszczowa, wraz z cesją praw z polisy
w zakresie ryzyk ogólnych- bez ryzyka kradzieży - zastaw rejestrowy na należnościach handlowych,
o wartości 10.000.000,00 PLN – przedmiotem zastawu zbiór praw lub rzeczy stanowiących
organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny. Wartość zbioru na dzień 31 grudnia 2010
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roku – 16.240.489,92 PLN,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy,
iż w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań określonych w Umowie Bank uprawniony jest do
wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 43.400.000,00 PLN. Bank
uprawniony jest do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalności do dnia 27 kwietnia 2015 roku.
Szczególne
warunki Spółka zobowiązała się do:
umowy/dodatkowe
- utrzymywania miesięcznych wpływów środków pieniężnych na rachunki Spółki prowadzone w
zobowiązania:
Banku, z tytuły płatności od kontrahentów na poziomie proporcjonalnym do zadłużenia bankowego,
- utrzymywania wskaźnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 30% oraz wskaźnika pokrycia
odsetek na poziomie nie mniejszym niż 300%,
- dostarczenia do banku zaświadczenia z BZ WBK potwierdzającego całkowitą spłatę zobowiązania
– linii wielocelowej oraz zwolnienie zabezpieczeń w terminie 14 dni od dnia podwyższenia wartości
kredytu,
- składania w Banku wskazanych w Umowie dokumentów i informacji, o ile obowiązek posiadania
lub sporządzania tych dokumentów przez Spółkę wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
- nie obciążania składników majątkowych Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Banku o łącznej
wartości księgowej (w dniu obciążania) w kwocie przekraczającej 5.000.000,00 PLN,
- uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, przystąpienie
do długu, przejęcie długu lub uzyskanie innej formy finansowania od osób trzecich w kwocie
przekraczającej 5.000.000,00 PLN,
- uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku na udzielenie wsparcia finansowego podmiotowi z
Grupy Kapitałowej w kwocie przekraczającej 5.000.000,00 PLN.
Kary
umowne/inne W razie powstania zadłużenia przeterminowanego Bank uprawniony jest do naliczania odsetek za
istotne opłaty:
opóźnienie od niezapłaconej kwoty w wysokości określonej w „Ogólnych Warunkach Finansowania
w Kredyt Bank S.A.” – na dzień zawarcia umowy 22% w skali roku.
Bankowi przysługuje uprawnienie do żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia z tytułu
udzielonego kredytu w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki.
Nazwa
Umowa wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2001/11/167/CB z dnia 5 lipca 2011 roku (dalej:
produktu/umowy:
Umowa)
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Kwota:

8.000.000,00 PLN

Przeznaczenie
produktu:

Finansowanie bieżących zobowiązań Spółki.

Data
spłaty/data 4 lipca 2021 roku.
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:

WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, powiększona o marżę Banku

Sposób spłaty:

Spłata kredytu następuje z wpływów na rachunek Spółki.
Spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym
obrachunkowego, w formie kapitalizacji na rachunku Spółki.

Zabezpieczenie
produktu:

każdego

miesięcznego

okresu

spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią:
- weksel własny in blanco Spółki,
- zastaw rejestrowy na maszynach Spółki o wartości księgowej netto na dzień 31 maja 2011 roku
wynoszącej 1.021.987,01 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionych maszyn,
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki
położonej we Włoszczowie, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00020387/8, wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej powyższej nieruchomości,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy,
iż w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań określonych w Umowie Bank uprawniony jest do
wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 13.600 000,00 PLN. Bank
uprawniony jest do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalności nie później niż po upływie 36 miesięcy do dnia, w którym należności wynikające z
umowy stały się wymagalne na skutek rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub upływu
terminu, na który umowa została zawarta.

Szczególne
warunki Spółka zobowiązała się do:
umowy/dodatkowe
- ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku w całym okresie
zobowiązania:
kredytowania oraz każdorazowego cedowania praw wynikających z umowy ubezpieczenia na rzecz
Banku,
- kierowania na rachunek w Banku wpływów ze sprzedaży w wysokości minimum proporcjonalnej
do udziału Banku w finansowaniu Spółki przez banki
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- nie udzielania bez zgody Banku gwarancji, poręczeń, pożyczek ani nie przejmować w jakiejkolwiek
innej formie odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich
- utrzymywania wskaźnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 30,
- utrzymywania wskaźnika Net debt/EBITDA rozumianego jako stosunek zadłużenia finansowego
netto do EBITDA liczonego jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzacje z
ostatnich 12 miesięcy na poziomie nie wyższym niż 3,5,
- utrzymywania łącznej kwoty wierzytelności od Stolbud Włoszczowa S.A. na poziomie nie wyższym
niż 9.000.000,00 PLN. Dodatkowo spółka zobowiązała się do nie zwiększania kwoty ww. depozytu
zabezpieczającego w wysokości 6.000.000,00 PLN, stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności
Stolbud Włoszczowa S.A. w Alior Bank S.A.,
- utrzymywania łącznej kwoty wierzytelności od innych, niż Stolbud Włoszczowa S.A., jednostek w
których udziałowcami są Państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz na poziomie nie wyższym
niż 11.000.000,00 PLN,
- dostarczania do Banku kwartalnie jednostkowego sprawozdania finansowego F-01 lub
jednostkowego oraz skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i strat oraz corocznie rocznego
sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem audytora.

Kary
umowne/inne Brak.
istotne opłaty:
Nazwa
Umowa kredytu obrotowego nr 65/27607806/08080738/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku (dalej:
produktu/umowy:
Umowa).
Strony umowy:

- ZPUE S.A.
- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Oddział w Kielcach (dalej: Bank).

Kwota:

4.000.000,00 PLN

Przeznaczenie
produktu:

Finansowanie bieżącej działalności – zakup materiałów do produkcji.

Data
spłaty/data 30 czerwca 2011 roku - kredyt został w całości spłacony.
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:

WIBOR 3M, powiększony o marżę Banku.

Sposób spłaty:

Spłata kapitału w 36 ratach miesięcznych w następującej wysokości: 35 rat w kwocie 80.000,00
PLN, ostatnia rata w kwocie 1.200.000,00 PLN do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od
31 lipca 2008 roku.
Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne są w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca w
okresie kredytowania.

Zabezpieczenie
produktu:

spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią:
- hipoteka zwykła w kocie 4.000.000,00 PLN oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 4.000.000,00 PLN
ustanowione na nieruchomości zlokalizowanej we Włoszczowie, Sąd Rejonowy we Włoszczowie
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00020387/8 wraz z cesją praw z
polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych żywiołów,
- weksel własny in blanco Spółki,
- zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do wytwarzania obudów betonowych stacji
transformatorowych złącz średniego napięcia, słupów żelbetowych do linii napowietrznych o
wartości 921.900,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk,
Pisemne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki prowadzonym
Szczególne
warunki przez Bank,
umowy/dodatkowe
zobowiązania:
Spółka zobowiązała się do:
- przedkładania Bankowi szeregu dokumentów informujących o jej aktualnej sytuacji ekonomicznofinansowej,
- udzielenia na rzecz Banku nieodwołalnego, do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu
Umowy, pełnomocnictwa przeglądania akt podatkowych, robienia z nich notatek i odpisów w
urzędach skarbowych, przeglądania akt postępowań administracyjnych i sądowych, których stroną
jest Spółka, żądania w imieniu Spółki informacji od banków prowadzących rachunki Spółki o
obrotach i stanach tych rachunków,
- ubezpieczenia przedmiotów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku i przelewu
wierzytelności z umów ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy,
- przeprowadzania obrotów na rachunek bieżący w Banku w wysokości co najmniej 2.000.000,00
PLN miesięcznie.
Kary
umowne/inne Bank uprawniony jest do żądania ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, zmiany
istotne opłaty:
dotychczasowych zabezpieczeń, wypowiedzenia umowy w całości lub w części lub renegocjowania
warunków - gdy w ocenie Banku nastąpi znaczne obniżenie wartości nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie kredytu,
W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Bank uprawniony jest do naliczania
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odsetek w wysokości równej dwukrotności standardowej stawki oprocentowania kredytu..
W wypadkach określonych w Umowie (m.in. niedotrzymanie warunków Umowy, zagrożenie spłaty
kredytu) Bank uprawniony jest także do obniżenia kwoty przyznanego kredytu, do podwyższenia
swojej marży oraz wypowiedzenia Umowy.
Uprawnienie do wypowiedzenia umowy musi zostać poprzedzone trzydziestodniowym okresem
wypowiedzenia, jednak w razie zagrożenia upadłością Spółki – okresem siedmiodniowym.
Źródło: Spółka

22.1.2. Umowy finansowe spółek Grupy Kapitałowej ZPUE S.A.

Nazwa
produktu/umowy:

Umowa wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2001/11/168/CB z dnia 22 lipca 2011 roku (dalej:
Umowa) zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Strony umowy:

- ZPUE GLIWICE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: ZPUEG)
- BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Kwota:

do 6.500.000,00 PLN

Przeznaczenie
Finansowanie bieżących zobowiązań Spółki.
produktu:
Data
spłaty/data 21 lipca 2021 roku
zakończenia umowy:
Oprocentowanie
produktu:

WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, powiększony o marżę Banku

Sposób spłaty:

Terminy wymagalności odsetek przypadają na piąty dzień miesiąca. Ostatnia rata odsetkowa jest
wymagalna w ostatnim dniu aktualnego bieżącego okresu udostępnienia kredytu, chyba że kredyt
zostanie udostępniony na kolejny taki okres.

Zabezpieczenie
produktu:

spłaty Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec ZPUEG stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez ZPUEG,
- oświadczenie ZPUEG o poddaniu się egzekucji,
- hipoteka do kwoty 1.500.000,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości będącej w użytkowaniu
wieczystym ZPUEG, położonej w Gliwicach, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00082375/4,
- hipoteka do kwoty 9.750.000,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości będącej w użytkowaniu
wieczystym ZPUEG, położonej w Gliwicach, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00082375/4,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych nieruchomości w kwocie nie mniejszej niż
6.500.000,00 PLN

Szczególne
warunki ZPUEG zobowiązała się do:
umowy/dodatkowe
- przeprowadzania przychodów ze sprzedaży wynikających z prowadzonej działalności
zobowiązania:
gospodarczej za pośrednictwem rachunków bieżących prowadzonych w Banku. Wysokość
przychodów ze sprzedaży, do których przeprowadzania ZPUEG jest zobowiązana, pozostawać
będzie w takim samym stosunku do ogółu przychodów ZPUEG ze sprzedaży z tytułu prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej, w jakim pozostaje łączna kwota zadłużenia ZPUEG w Banku
do łącznej kwoty zadłużenia ZPUEG we wszystkich bankach i instytucjach finansujących,
wykazanego w ostatnim dostarczonym do Banku dokumencie finansowym,
- dostarczania do Banku następujących dokumentów:
- sprawozdanie finansowe F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat - kwartalnie,
- roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem audytora - do 30 czerwca następnego
roku obrotowego
Kary
umowne/inne Brak.
istotne opłaty:

22.1.3. Umowy dotyczące pozyskania finansowania z funduszy europejskich
Spółka jest stroną dwóch umów dotyczących pozyskania finansowania z funduszy europejskich.
W dniu 16 grudnia 2010 roku Spółka zawarła ze Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach, umowę
o dofinansowanie projektu „Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN” (dalej: Projekt).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 1.4 Wsparcie
projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Całkowity koszt kwalifikowany
realizacji przedmiotowego Projektu wynosi 28.113.100,00 złotych, w tym całkowita kwota wydatków kwalifikujących się
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do objęcia wsparciem związanych z realizacją I Etapu Projektu 4.503.100,00 złotych, całkowita kwota wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją II Etapu Projektu 23.610.000,00 złotych. Po spełnieniu
warunków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu PARP zobowiązał się udzielić dofinansowania na realizację
I etapu Projektu do maksymalnej wysokości 2.046.175,00 złotych, tj. 45,44% kwoty wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem oraz na realizację II etapu Projektu do maksymalnej wysokości 11.805.000,00 złotych, tj. do 50%
kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy Spółka wystawiła weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości
przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Warunki wynikające z umowy o dofinansowanie nie odbiegają od
standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
W dniu 8 lipca 2011 roku Spółka zawarła ze Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach, umowę o
dofinansowanie projektu „Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza” (dalej: Projekt) w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.4-4.1. Wartość realizowanej
inwestycji w ramach powyższego Projektu oszacowano na kwotę 4.773.400,00 złotych, w tym kwota wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z Projektem wynosi 4.466.500,00 złotych. PARP zobowiązał się
udzielić dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 2.609.265,00 złotych, zatem wartość
otrzymanego dofinansowania wynosi 58,42% w stosunku do kwalifikowanej wartości. Celem projektu jest opracowanie
projektu rozdzielnicy kompaktowej SN o wymaganej wytrzymałości dielektrycznej po zastosowaniu suchego powietrza w
oparciu o badania polegające na obniżeniu emisji wyładowań z torów prądowych rozdzielnicy, z aparatury, przy
zachowaniu dotychczasowych gabarytów rozdzielnic izolowanych gazem SF 6. Planowane zakończenie realizacji
projektu przewidywane jest na 3 kwartał 2014 roku. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy Spółka wystawiła weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości
przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Warunki wynikające z umowy o dofinansowanie nie odbiegają od
standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Zarząd ZPUE S.A. uznał obie umowy za istotne z uwagi na wartość umowy (umowa z dnia 16 grudnia 2010 roku) a
także z uwagi na znaczenie obu Projektów, które pozwolą wzbogacić ofertę produktową Spółki oraz spowodują wzrost
przychodów ze sprzedaży w okresie najbliższych kilku lat.
22.2. Umowy sprzedaży i zakupów produktów i usług oraz umowy (współpracy)
Spółka jest stroną wielu umów dotyczących sprzedaży produktów ZPUE S.A. lub Grupy Kapitałowej. Współpraca z
partnerami jest realizowana bądź na podstawie jednorazowych zamówień, lub na podstawie wieloletnich umów
współpracy. ZPUE S.A. informuje w swoich raportach bieżących o zawieraniu umów znaczących w rozumieniu
Rozporządzenia o Raportach (raporty te znajdują się na stronie internetowej Spółki: http://www.zpue.pl/raportybiezace.html ). Poniżej przedstawiono zestawienie raportów bieżących publikowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy
dotyczących zarówno zakupów podzespołów do produkcji wyrobów, jak i sprzedaży produktów Spółki i jej Grupy
Kapitałowej kontrahentom, które to transakcje zostały zakwalifikowane przez Spółkę jako umowy istotne.

Kontrahent
Zakres współpracy

Numer raportu
bieżącego

ABB sp. z o.o.
Zakup aparatury elektrycznej (podzespołów do
produkcji wyrobów)
Schneider Electric Energy Poland sp. z o.o.
(poprzednio: AREVA T&D sp. z o.o.)

Wartość obrotu z
Wartość obrotu z
kontrahentem w okresie
kontrahentem w 2010
1.01- 30.09.2011 r.
roku (w tys. PLN)
(w tys. PLN)
17.675 (ZPUE)

15.570 (ZPUE)

390 (ZPUE Gliwice)

340 (ZPUE Gliwice)

12/2010, 1/2011

13.372 (ZPUE)

9.038 (ZPUE)

34/2010

0

7.947 (ZPUE)

8.016 (ZPUE)

4.255 (ZPUE)

127 (ZPUE Gliwice)

0 (ZPUE Gliwice)

27/2009, 13/2010

Zakup transformatorów
Swedspan Polska sp. z o.o.
Sprzedaż robót budowlano-montażowych
ACEL J.M.Ciskowscy sp.k.
Sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej

19/2010
Zakup 12.166 (ZPUE)

ZPUE M.B. Wypychewicz s.j.
Zakup żerdzi wirowanych, elementów do
produkcji wyrobów, usług,

25/2010

Sprzedaż 4.014
(ZPUE)

Sprzedaż Materiałów, usług

ZPUE S.A.

Zakup 98 (ZPUE
Gliwice)
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EnergiaPro S.A.
Sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej

10/2011

1.931 (ZPUE)

2.893 (ZPUE)

Źródło: Spółka

22.3. Umowy nabycia akcji/udziałów spółek oraz dotyczące wniesienia akcji i udziałów do ZPUE S.A.
W ramach procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Spółka nabywała od większościowego akcjonariusza – Pana
Bogusława Wypychewicza akcje i udziały spółek, które odgrywają istotną rolę w Grupie (ZPUE Gliwice sp. z o.o.) lub
będą ją komplementarnie uzupełniać (spółki zagraniczne). Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze postanowienia
tych umów.
W dniu 17 sierpnia 2010 roku Spółka zawarła z Panem Bogusławem Wypychewiczem (dalej: Sprzedający), umowę
nabycia udziałów spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach. Przedmiotem umowy było 14.986 udziałów ZPUE Gliwice
sp. z o.o., stanowiących 99,9% kapitału zakładowego tej spółki i dających prawo do wykonywania 99,9% głosów na
zgromadzeniu wspólników ZPUE Gliwice sp. z o.o. Udziały zostały nabyte przez Spółkę za cenę 11.988.800,00 złotych.
Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, tj. niezrealizowania prawa pierwokupu udziałów przez
wszystkich dotychczasowych wspólników spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. a Spółka została poinformowana o braku
zainteresowania ofertą nabycia udziałów ZPUE Gliwice Sp. z o.o. przez pozostałych udziałowców spółki, tj. o spełnieniu
warunku zawieszającego umowy sprzedaży udziałów. W związku z powyższym własność udziałów została skutecznie
przeniesiona na ZPUE S.A., a cena sprzedaży została zapłacona w całości do dnia 26 października 2010 roku
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
W dniu 26 lipca 2011 roku Spółka zawarła z Panem Bogusławem Wypychewiczem (dalej: Sprzedający), umowę nabycia
udziałów spółki „Zawod błocznych kompliektnych transformatorowych podstacij” OOO w Osiedlu Tołmaczewo (obwód
Leningradzki, Federacja Rosyjska). Przedmiotem umowy był udział o wartości 5.100,00 rubli, stanowiący 51% kapitału
zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 51% głosów na zgromadzeniu wspólników tej
spółki. Udział został nabyty przez Spółkę za cenę 1.100.000,00 złotych. Umowa została zawarta pod warunkiem
zawieszającym, tj. niezrealizowania prawa pierwokupu udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników spółki
BKTP a Spółka została poinformowana o braku zainteresowania ofertą nabycia udziałów BKTP przez pozostałych
udziałowców spółki, tj. o spełnieniu warunku zawieszającego umowy sprzedaży udziałów. W związku z powyższym
własność udziału została skutecznie przeniesiona na ZPUE S.A., a cena sprzedaży została zapłacona w całości do dnia
29 lipca 2011 roku.
W dniu 26 lipca 2011 roku Spółka zawarła z Panem Bogusławem Wypychewiczem (dalej: Sprzedający), umowę nabycia
udziałów spółki „Promyszliennyje inwiesticii” OOO w Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki, Federacja Rosyjska).
Przedmiotem umowy był udział o wartości 43.359,00 rubli, stanowiący 51% kapitału zakładowego tej spółki oraz
uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 51% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Udział został nabyty
przez Spółkę za cenę 7.200.000,00 złotych. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, tj. niezrealizowania
prawa pierwokupu udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników spółki PI a Spółka została poinformowana o
braku zainteresowania ofertą nabycia udziałów PI przez pozostałych udziałowców spółki, tj. o spełnieniu warunku
zawieszającego umowy sprzedaży udziałów. W związku z powyższym własność udziału została skutecznie przeniesiona
na ZPUE S.A., a cena sprzedaży została zapłacona w całości do dnia 29 lipca 2011 roku.
W dniu 14 listopada 2011 roku Spółka zawarła ze spółką KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Inwestor)
Umowę inwestycyjną. Na mocy Umowy Inwestycyjnej Spółka zobowiązała się, że w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/10/2011 w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: Uchwała), wyemituje 381.873
warrantów subskrypcyjnych serii A i zaoferuje je Inwestorowi na warunkach określonych w Uchwale. Na mocy Umowy
Inwestycyjnej Inwestor zobowiązał się, że w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania ww. oferty objęcia warrantów
subskrypcyjnych, obejmie wszystkie zaoferowane mu warranty subskrypcyjne serii A, a następnie w terminie 14 dni
roboczych od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, wykona uprawnienie z wszystkich objętych warrantów
subskrypcyjnych serii A i obejmie 381.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 8,83 zł każda
i łącznej wartości nominalnej 3.371.938,59 za cenę emisyjną wynoszącą łącznie 57.280.950,00 zł, jednocześnie
pokrywając cenę emisyjną objętych akcji wkładem niepieniężnym w postaci wszystkich posiadanych 100% udziałów w
ZPUE Poles sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowej, wszystkich posiadanych 100% udziałów w ZPUE TOOLS sp. z o.o. z
siedzibą we Włoszczowej, oraz wszystkich posiadanych 99,32% akcji Elektromontaż - 1 Katowice S.A. z siedzibą w
Katowicach.
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23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o
jakimkolwiek zaangażowaniu
23.1. Dane na temat eksperta
Nie były podejmowane żadne dodatkowe działania ekspertów związane z przygotowaniem Prospektu oraz w związku z
ubieganiem się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu akcji objętych niniejszym Prospektem.

23.2. Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła
tych informacji
Informacje uzyskane od osób trzecich zostały powtórzone w Prospekcie. Wedle najlepszej wiedzy naszej Spółki,
informacje te nie pomijają istotnych faktów, nie wprowadzają w błąd, ani też nie są nierzetelne. W przypadkach
przetwarzania lub agregowania danych liczbowych z zewnętrznych źródeł, dołożono wszelkich starań, by jak najwierniej
odzwierciedlić rzeczywistość ekonomiczną.
Wykorzystano następujące, zewnętrzne źródła informacji:
–
–
–
–
–
–

dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie,
dane ze stron internetowych: http://www.cire.pl/, http://www. ptpiree.p/, http://bezel.com.pl/,
dane zawarte w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu
10 listopada 2010 roku,
dane w zakresie udziałów rynkowych i konkurencji udostępnione przez ZPUE S.A.,
informacje zawarte w raporcie „Usprawnienie Realizacji Inwestycji Infrastruktury Energetycznej” opublikowanym
przez Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury „ProLinea” w 2010 roku,
dane zamieszczone w artykułach: „Polska skrępowana przestarzałą siecią” Puls Biznesu (16.09.2008), „Stan
techniczny polskiej elektroenergetyki jest fatalny” Dzienniki Gazeta Prawna (15.10.2009), „Polska będzie musiała
wydać na rozwój zielonej energii 60 mld zł” Dzienniki Gazeta Prawna (23.12.2009).

24. Dokumenty udostępnione do wglądu
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości przed dopuszczeniem Akcji do obrotu
na rynku regulowanym i w okresie jego ważności będzie dostępny na stronach internetowych:
–
–

Spółki – www.zpue.pl oraz
Oferującego – www.mercuriusdm.pl.

Ponadto w okresie ważności Prospektu w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej pod adresem www.zpue.pl
zostaną udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:
–
–
–
–
–

Statut naszej Spółki, oraz regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,
historyczne informacje finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe naszej Grupy Kapitałowej, kopie raportów biegłego
rewidenta wraz z opiniami z badania,
jednostkowe roczne raporty finansowe naszej Spółki za lata 2010-2009, kopie raportów biegłego rewidenta wraz z
opiniami z badania,
skonsolidowana informacja finansowa pro forma za okres 3 kwartałów 2011 wraz z opinią poświadczającą biegłego
rewidenta,
treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2011 roku.

25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach
Za wyjątkiem udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzenia wspólników/walnych zgromadzeniach spółek
zależnych opisanych w pkt 7 Prospektu ZPUE S.A. posiada udziały i prawa głosu w jednym przedsiębiorstwie opisanym
poniżej:
Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
zajmuje się produkcją sprzętu do budowy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, tj. słupowych stacji
transformatorowych, odłączników i rozłączników do linii napowietrznych, podstaw bezpiecznikowych, rozdzielni
słupowych oraz świadczeniem usług w zakresie budowy linii elektroenergetycznych oraz w zakresie ocynku. Kapitał
zakładowy tej spółki wynosi 137.550,00 PLN a ZPUE S.A posiada 28 udziałów o wartości nominalnej 150,00 PLN każdy,
stanowiących 3,92% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających Spółkę do wykonywania 3,92% głosów na
zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Wartość księgowa tego udziału stanowi nie więcej niż 10% kapitałów własnych i rezerw ZPUE S.A.
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY
1. Osoby odpowiedzialne
Wszystkie osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w pkt 1 Części III
niniejszego Prospektu.
Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostały zamieszczone w pkt
1 Części III Prospektu.

2. Czynniki ryzyka
Wszystkie czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych
zostały szczegółowo omówione w Części II - Czynniki ryzyka.

3. Podstawowe informacje
3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym
Zarząd Spółki oświadcza, iż na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa dysponuje odpowiednim i
wystarczającym poziomem kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność do uzyskania dostępu do środków
pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań w wysokości
zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od Dnia Zatwierdzenia Prospektu.

3.2. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu
Zarząd Spółki oświadcza, że na Dzień Zatwierdzenia Prospektu na podstawie danych finansowych ustalonych w oparciu
o skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej na dzień 30.11.2011 roku, kapitał własny oraz zadłużenie mają
wartość oraz strukturę zgodną z wielkościami jakie zostały przedstawione w tabelach poniżej.
Zarząd Spółki oświadcza także, że kapitał własny posiadany przez Grupę Kapitałową na Dzień Zatwierdzenia Prospektu
jest wystarczający dla celów i skali prowadzonej działalności gospodarczej, a Grupa Kapitałowa posiadają zdolność do
terminowego regulowania spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego zadłużenia kredytowego w terminach
wynikających z zawartych umów.
Tabela 37. Kapitalizacja i zadłużenie Grupy Kapitałowej (tys. zł)
Kapitalizacja i zadłużenie

30.11.2011

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem:

30.06.2011

127 268

107 026

48 606

34 341

38 740

27 547

6 615

3 182

- gwarantowane

- zabezpieczone
1) kredyt krótkoterminowy
2) kredyt długoterminowy w części przypadającej do spłaty do 30.09.2011
3) zobowiązania wekslowe
4) zobowiązania pozostałe ( finansowe)

3 251

3 612

- niegwarantowane / niezabezpieczone

78 662

72 684

1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług

63 295

62 323

2) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

7 230

5 501

3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

4 235

3 570

4) zobowiązania pozostałe

3 902

1291

0

0

21 251

17 756

0

0

5) fundusze specjalne (ZFŚS)

Zadłużenie długoterminowe ogółem z wyłączeniem bieżącej części
zadłużenia długoterminowego:
- gwarantowane
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Kapitalizacja i zadłużenie

30.11.2011

- zabezpieczone
1) kredyt długoterminowy

30.06.2011

21 251

17 756

19 342

14 587

1 909

3 169

0

0

160 976

149 477

2) leasing
3) zobowiązania pozostałe
- niegwarantowane / niezabezpieczone
1) kredyt długoterminowy
2) leasing
3) zobowiązania pozostałe
Kapitał własny, w tym:
1) kapitał zakładowy

8 990

8 990

2) kapitał zapasowy

99 790

99 790

3) kapitał z aktualizacji wyceny

21 535

21 587

936

936

5) wynik z lat ubiegłych

13 792

13792

6) wynik roku bieżącego

15 923

4 372

10

10

309 495

274 259

4) pozostałe kapitały rezerwowe

7) różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
8) kapitał akcjonariuszy mniejszościowych
Ogółem
* uwzględniono również pożyczki i obligacje

Tabela 38. Wartość zadłużenia netto Grupy Kapitałowej w krótkiej i średniej perspektywie czasowej (tys. zł)
Wyszczególnienie

30.11.2011

A. Środki pieniężne

30.06.2011

10 473

6 475

10 473

6 475

38 740

27 547

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

6 615

3 182

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

3 251

3 612

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)

48 606

34 341

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)

38 133

27 866

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

19 342

14 587

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
D. Płynność (A+B+C)
E. Bieżące należności finansowe
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

L. Wyemitowane obligacje
M. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe

1 909

3 169

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)

21 251

17 756

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)

59 384

45 622

Aktywa stanowiące zabezpieczenia kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane poniżej w tys. zł (wg
stanu na 30.11.2011).
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Wartość bilansowa
aktywów
stanowiących
zabezpieczenie

Stopień
zabezpieczenia

47 543

116%

Kredyt obrotowy bank
Kredyt Bank S.A.

51 234

146%

4 830

Limit na gwarancje
bankowe bank
BZWBK S.A.

5 858

121%

Nieruchomości KW
KI1W/00020387/8, urządzenia i
maszyny

8 000

Wielocelowa linia
kredytowa bank BNP
Paribas

7 659

96%

maszyny i urządzenia, środki
transportu - przedmioty leasingu

5 161

Umowy leasingowe

9 912

192%

Nieruchomości KW
GL1G/00082375/4 - ZPUE Gliwice

6 500

Wielocelowa linia
kredytowa bank BNP

9 749

150%

Rodzaj aktywów stanowiących
zabezpieczenie

Wartość zobowiązań
podlegających
zabezpieczeniu

Rodzaj
zobowiązania

Nieruchomości KW
KI1W/00028347/2,
KI1W/00031436/7, maszyny i
urządzenia

23 065

Kredyt inwestycyjny
bank PKO BP S.A.

Nieruchomości KW
KI1W/00028347/2,
KI1W/00031436/7

850

Kredyt inwestycyjny
bank PKO BP S.A.

Nieruchomości KW
KI1W/00028347/2,
KI1W/00031436/7

17 000

Limit kredytowy
wielocelowy bank
PKO BP S.A.

Nieruchomości KW
KI/1W/00048108/1, KW 22541, KW
KI/1W/00035880/2 zapasy

35 000

Maszyny i urządzenia, zapasy

Zadłużenie warunkowe i pośrednie Grupy Kapitałowej
Zadłużenie warunkowe i pośrednie

30.11.2011

30.06.2011

1. Należności warunkowe
2. Zobowiązania warunkowe

20 661

22 281

0

0

20 661

22 281

- umów leasingu

5 161

6 781

- oświadczenie patronackie Stolbud S.A. umowa 270-1/4/RB/2007

5 000

5 000

- oświadczenie patronackie Stolbud S.A. umowa 202-127/3/I/10/2007

4 500

4 500

- poręczenie kredytu Stolbud S.A. lokata

6 000

6 000

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

3.3. Opis interesów osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę
Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana emisja papierów wartościowych ani ich oferta. Niniejszy
prospekt został napisany w celu dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Do osób zaangażowanych w przygotowanie niniejszego Prospektu należą:
–

Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąca rolę Oferującego,

–

Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz - Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie, pełniąca rolę
Doradcy Prawnego Spółki.

Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w przygotowanie Prospektu nie
posiadają papierów wartościowych Spółki lub też spółek wchodzących w skład Grupy ZPUE.
Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia nie mają bezpośredniego ani też
pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu oferty.
Nie występuje konflikt interesów osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w przygotowanie Prospektu o istotnym
znaczeniu dla tego procesu.

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

169

CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY

3.4. Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Niniejszy Prospekt emisyjny został przygotowany wyłącznie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii A. W związku z powyższym, ZPUE S.A. nie uzyska żadnych wpływów
pieniężnych z tego tytułu.

4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do
obrotu
4.1. Podstawowe dane dotyczące akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu
Prospekt sporządzony został w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Sporządzenie Prospektu emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów wartościowych.

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone Akcje
Wszystkie istniejące Akcje Spółki zostały utworzone na podstawie właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych
(wcześniej Kodeksu handlowego) oraz Statutu Spółki.
Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 430 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie
kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta
większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej
emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym na podstawie przepisów Ustawy o Ofercie
Publicznej – od dnia zatwierdzenia prospektu, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu nie może zostać złożony po
upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Kodeksu
spółek handlowych).

4.3. Informacje na temat rodzaju i formy akcji oferowanych lub dopuszczanych
Akcje serii A w ilości 500.000 są akcjami zwykłymi na okaziciela i są objęte niniejszym Prospektem.
Pozostałe istniejące akcje serii A, w liczbie 100.000, są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie wprowadzane do
obrotu.
Akcje zwykłe na okaziciela serii A mają postać dokumentu. Ulegną one dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na
podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w
Warszawie, który jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji papierów wartościowych. W dniu
10 października 2011 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7/10/2011 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A oraz upoważnienia Zarządu do
złożenia akcji do depozytu, na mocy której Zarząd został upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji zwykłych na okaziciela serii A w depozycie papierów wartościowych.

4.4. Waluta emitowanych akcji
Walutą Akcji jest złoty (PLN). Akcje nie są przedmiotem emisji.

4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury
wykonywania tych praw
Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie oraz
w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób
i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
4.5.1. Prawo głosu
Z każdą Akcją zwykłą na okaziciela serii A związane jest prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku
papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych), z
zastrzeżeniem § 3 ust 9, zgodnie z którym zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawo głosu przysługuje pod warunkiem
wyrażenia na to zgody przez Zarząd.
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4.5.2. Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy oznacza prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu
spółek handlowych).
Zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu oraz w związku z uchwałą Zarządu z dnia 15 listopada 2011 roku nr 1/11/2011 w sprawie
konwersji 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, pozostałe 100.000 akcji serii
A jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każdej akcji przysługuje prawo do dywidendy w wysokości
2 jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego.
Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przeznaczeniu do
wypłaty części lub całości zysku Spółki za ostatni 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 innymi
przepisami prawa lub statutem spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy
lub kapitały rezerwowe.
Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki mają obowiązek utworzyć kapitał zapasowy, do którego
przelewa się co najmniej 8% zysku spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej
trzeciej kapitału zakładowego. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje walne zgromadzenie,
jednak części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie
straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym (art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych), w związku z czym nie może
być ona przeznaczona na wypłatę dywidendy.
Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje akcjonariuszowi będącemu posiadaczem akcji Spółki w dniu dywidendy i
wymagalne jest od dnia terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z przepisem art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych
dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia
nie określiła tego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale walnego
zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa
prawo do dywidendy, ani nie wskazują osoby, na rzecz której działa takie wygaśnięcie prawa.
Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych, przy czym wypłata taka wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Szczególna procedura dotyczy pobierania podatków od dywidendy przysługującej posiadaczowi akcji będącemu
nierezydentem, w przypadku, gdy mają zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego
opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy przewidują tzw. certyfikat rezydencji, tj.
zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą
Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w
przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia
zryczałtowanego podatku dochodowego certyfikatu rezydencji. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie
zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede
wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej,
czy też ze względu na istniejące wątpliwości 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 podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie
mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza
tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy
będących nierezydentami.
Po dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego, zgodnie z § 26 Regulaminu GPW, emitenci papierów wartościowych
zobowiązani są informować GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z GPW decyzje dotyczące wypłaty w
zakresie, w którym mogą mieć one wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Ponadto §
106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na emitentów papierów wartościowych następujące obowiązki: (i)
niezwłocznego poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia
ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) i dnia wypłaty dywidendy, nie później niż 10
dni przed dniem dywidendy; (ii) niezwłocznego przekazania KDPW uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach
wymienionych w punkcie (i) powyżej, (iii) przekazania KDPW informacji o liczbie akcji własnych, na które dywidenda nie
będzie wypłacana, oraz kontach, na których w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (iv) przekazania podmiotom
prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych Spółki, na które dywidenda nie będzie wypłacana –
informację określającą liczbę tych akcji. Przekazanie informacji powinno nastąpić nie później niż na 10 dni przed dniem
dywidendy. Zgodnie z § 106 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać
najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Przy czym, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów
określonych w dniach wyłącza się dni wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. Wypłata
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dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki, zgodnie z § 112
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Spółkę do dyspozycji KDPW środków
na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a
następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Spółki na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie
przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Statut nie zawiera postanowień odnośnie do warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w
inny sposób niż postanowienia Kodeksu spółek handlowych i regulacje KDPW. Warunki odbioru i wypłaty dywidendy
będą przekazywane właściwym podmiotom w formie raportów bieżących. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w
taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.
4.5.3. Prawo poboru akcji nowej emisji
Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki akcjonariusze mogą być
pozbawieni prawa poboru uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą większością co najmniej czterech piątych
głosów, o ile pozbawienie prawa poboru zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd
Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia.
4.5.4. Prawo do udziału w zyskach Spółki
Poza prawem do udziału w zyskach w ramach prawa do dywidendy Statut nie przewiduje innych praw ani tytułów do
udziału w zyskach Spółki.
4.5.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji
W wypadku likwidacji Spółki majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do posiadanych przez nich akcji Spółki. Żadna z serii akcji Spółki nie jest
uprzywilejowana co do udziału w nadwyżce w przypadku likwidacji Spółki ani żaden z akcjonariuszy nie ma osobistych
uprzywilejowań w tym zakresie, a wszystkie akcje Spółki uprawniają do równego udziału w masie likwidacyjnej Spółki na
zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych stosownych przepisach prawa.
4.5.6. Postanowienia w sprawie umorzenia
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia za wynagrodzeniem (umorzenie
dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Statut (§
3 ust. 6 oraz § 19 Statutu).
4.5.7. Postanowienia w sprawie zamiany
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie (akcji na okaziciela na akcje imienne) może być
dokonana na żądanie akcjonariusza, jeśli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 Kodeksu spółek
handlowych).
4.5.8. Uprawnienia wynikające z Kodeksu spółek handlowych
Uprawnienia przysługujące akcjonariuszom dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne. Do uprawnień
majątkowych należą: (i) prawo do udziału w zysku, określane jako prawo do dywidendy (art. 347 K.s.h.), (ii) prawo
pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określane jako prawo poboru (art. 433 K.s.h.), (iii) prawo do uczestniczenia w
podziale majątku Spółki w razie jego likwidacji (art. 417 K.s.h.), (iv) prawo do zbywania posiadanych akcji, (v) prawo do
obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.
Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi to: (i) prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania
odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 K.s.h.), (ii) prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4
K.s.h.), (iii) prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce (art. 399 § 3 K.s.h.), (iv) prawo żądania zwołania Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez
akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 cześć kapitału zakładowego (art. 400 § 1 K.s.h.), (v) prawo do złożenia
wniosku do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki o upoważnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku
nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od złożenia żądania, o którym mowa w art.
400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 400 § 3 K.s.h.), (vi) prawo żądania umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 cześć
kapitału zakładowego (art. 401 § 1 K.s.h), (vii) prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
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do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przez
akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego (art. 401 § 4 K.s.h.), (viii) prawo zgłaszania
podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5
K.s.h.), (ix) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, z tym że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki
publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (art.
4061 K.s.h.), (x) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki (art. 407 § 1 K.s.h.), (xi) prawo do żądania
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 407 § 1 K.s.h.), (xii)
prawo do żądania przesłania pocztą elektroniczną nieodpłatnie odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu (art. 407 § 11 K.s.h.), (xiii) prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 K.s.h.), (xiv) prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy
posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników
Walnego Zgromadzenia przez powołaną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, w tym jednej osoby
wybranej przez wnioskodawców (art. 410 § 2 K.s.h.), (xv) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 K.s.h.), prawo
oddania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia
(art. 4111 § 1 K.s.h.), przy czym aktualny regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje takiej możliwości, (xvi)
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 K.s.h.), (xvii) prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze
Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w
drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 K.s.h.), (xviii) prawo do wytoczenia
przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425
K.s.h.), (xix) prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących
Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1
K.s.h.), (xx) prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 K.s.h.) lub o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek
handlowych (art. 429 § 2 K.s.h.), (xxi) prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Spółki lub innym
osobom, które wyrządziły szkodę o jej naprawienie, w przypadku gdy Spółka w określonym terminie nie wniosła
stosowanego powództwa (art. 486 i 487 K.s.h.), (xxii) prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem,
podziałem lub przekształceniem Spółki (art. 505, 540 i 561 K.s.h.), (xxiii) prawo do żądania przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi
grupami (art. 385 § 3 K.s.h.).
Akcjonariuszom Spółki przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Spółki
udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4)
Kodeksu spółek handlowych wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki (art. 6 §
4 i § 5 K.s.h.). Akcjonariusz Spółki uprawniony do złożenia zadania, o którym mowa powyżej, może żądać również
ujawnienia liczby akcji Spółki lub głosów na Walnym Zgromadzeniu, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.
4.5.9. Uprawnienia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela
jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 9 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi).
Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 K.s.h.) Akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje Spółki nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji.
Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Spółki, które nie zostały
zdematerializowane.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, posiadający przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, mają
prawo do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw, tzw. rewident do spraw szczególnych (art. 84 Ustawy o Ofercie
Publicznej). W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią złożonego wniosku o
wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu
jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Uprawnieniem chroniącym mniejszościowych akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 Ustawy o Ofercie
Publicznej. Zgodnie z tym przepisem akcjonariusz spółki publicznej może żądać na piśmie wykupienia posiadanych
przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce
publicznej.
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce przysługuje prawo żądania
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od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup) (art. 82 Ustawy o
Ofercie Publicznej).
4.5.10. Uprawnienia wynikające ze Statutu
Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Statutu oraz w związku z uchwałą Zarządu z dnia 15 listopada 2011 roku nr 1/11/2011 w sprawie
konwersji akcji imiennych serii A, na podstawie której w oparciu o art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
dokonał konwersji 499.990 akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 1 do 310.000 oraz od 360.001 do 549.990 oraz
10 akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 599.991 do 600.000 na akcje na okaziciela. W związku z tym obecnie
100.000 serii A jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi natomiast 500.000 akcji serii A jest akcjami zwykłymi na
okaziciela.
100.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcje imienną
uprzywilejowaną serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a nadto każda akcja imienna
uprzywilejowana serii A daje prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli
krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego.
Zgodnie z § 3 ust. 7 i 8 Statutu przeniesienie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w
drodze uchwały. W razie braku zgody na przeniesienie akcji imiennych Zarząd ma obowiązek zawiadomić w ciągu 3 dni
od daty otrzymania wniosku pozostałych akcjonariuszy, będących w posiadaniu akcji imiennych, o otrzymaniu wniosku o
udzielenie zgody na przeniesienie akcji imiennych oraz wezwie ich do oświadczenia się, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od daty doręczenia zawiadomienia, czy obejmą oferowane akcje za cenę rynkową, nie niższą jednak niż cena
wskazana we wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie akcji i zapłacą ją w sposób wskazany przez zbywającego w
terminie 2 miesięcy od daty złożenia Spółce takiego oświadczenia. Termin zapłaty tak zbywanych akcji może być
wydłużony za zgodą stron. Po bezskutecznym upływie tak zakreślonego terminu, Zarząd wskaże nabywcę, albo udzieli
zgody na przeniesienie akcji w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Naruszenie
powyżej opisanych zasad powodować będzie bezskuteczność przeniesienia akcji wobec Spółki.

4.6. Podstawa prawna
Sporządzenie Prospektu emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów wartościowych.

4.7. Przewidywana data emisji akcji
Sporządzenie Prospektu emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów wartościowych.

4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji
4.8.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu
Zgodnie z § 3 ust. 7 i 8 Statutu przeniesienie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w
drodze uchwały. Szczegółowe zasady dotyczące udzielenia zgody Zarządu zostały zamieszczone w punkcie 4.5.10
powyżej. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 9 Statutu, zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawo głosu przysługuje pod
warunkiem wyrażenia na to zgody przez Zarząd.
Poza powyższym nie istnieją żadne ograniczenia w obrocie papierami wartościowymi Spółki, przewidziane w Statucie.
4.8.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi
Obrót akcjami Spółki, jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej
oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli nie stanowi ona inaczej:
1)

papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,

2)

dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub
innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli
rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą 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
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rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust.
2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Okresem zamkniętym jest:


okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,



w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten
był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,



w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,



w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby
pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do
przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi
powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy:
1)

kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej, lub

2)

kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w
tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33⅓%,
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, lub

3)

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do
innego rynku regulowanego, lub

4)

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, w
którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o
niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku
regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy czym za dni sesyjne uważa
się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie
internetowej.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje: o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie, o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki
oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej. Zawiadomienie powinno
zawierać również informacje: o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o liczbie
aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i
ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. W przypadku gdy dany podmiot posiada akcje różnego rodzaju
zawiadomienie o którym mowa powyżej powinno zawierać informacje odrębnie dla każdego rodzaju akcji.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany zamiarów lub celu, o
których mowa w zdaniu poprzednim, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta. Zawiadomienie może być
sporządzone w języku angielskim. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w
depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału
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w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia
progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o
Ofercie Publicznej 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 oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. W przypadku, gdy obowiązek zawiadomienia powstał
w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie powinno zawierać również informacje o:
liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w
wyniku nabycia akcji, dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
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 (art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej).
Ponadto obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na
rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego
prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie.
Ponadto, przekroczenie:
1)

33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby
głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej);

2)

66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej),

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji
nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego,
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż
czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w
terminie trzech miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy
przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia
akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba że w tym
terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66%
ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Obowiązek, o którym mowa w
art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie
odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym
udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o
Ofercie Publicznej). Ponadto przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio do podmiotu,
który pośrednio nabył akcje spółki publicznej (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2
Ustawy o Ofercie Publicznej nabył – po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu – kolejne akcje tej spółki, w
inny sposób niż w ramach wezwań lub wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest
obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w
tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art.
79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie
pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału
spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej nie
powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od
dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w
przypadku nabywania akcji:
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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 tym przypadku nie stosuje się art. 5 Ustawy o
Ofercie Publicznej;



w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,



zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na
warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych
(Dz.U. Nr 91, poz. 871, z 2005 roku Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 roku Nr 42, poz. 341),



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 wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie
Publicznej.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do
chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871, z późn. zmianami).
Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na
zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być
nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje
emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę
akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej mogą być nabywane wyłącznie
zdematerializowane akcje innej spółki albo inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu
w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi
przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej
zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania.
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest
zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na
którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił
wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki
jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie
niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany
do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz
z jego treścią, przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku,
bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). W przypadku gdy akcje będące przedmiotem
wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym
państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i
łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazane do publicznej wiadomości w związku z
wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po
otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub
przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej). Żądanie Komisji Nadzoru Finansowego doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone wezwaniem,
uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania (art. 78 ust. 1a Ustawy o Ofercie
Publicznej). W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek
regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania, a zakończeniem wezwania, podmiot
zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty
będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, mogą nabywać akcje spółki, której
dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony, jednocześnie nie mogą zbywać
takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania
wezwania, a także nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o
Ofercie Publicznej). Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić w trybie, o
którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej).
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Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, powinna zostać
ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie, spoczywają również na:
1)

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,

2)

funduszu inwestycyjnym, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

3)



inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,



inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten
sam podmiot,

podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:


przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi,



w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz Ustawy o
funduszach inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać
prawo głosu na walnym zgromadzeniu,



przez osobę trzecią, z którą podmiot ten zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia
do wykonywania prawa głosu,

4)

pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony
do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących dyspozycji co
do głosowania,

5)

wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej
polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności
powodujące powstanie tych obowiązków,

6)

podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyższym, posiadając akcje spółki
publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w punkcie 5 i 6 powyżej, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie 5 powyżej,
domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
1.

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,

2.

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

3.

mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,

4.

jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Ponadto, obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego
uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się:
1.

po stronie podmiotu dominującego - liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,

2.

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku, gdy
akcjonariusz nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji spółki, objętych tym
pełnomocnictwem,

3.

liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z
mocy statutu, umowy lub przepisów prawa.

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i ust. 5 Ustawy o
Ofercie Publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki
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publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 88a Ustawy o Ofercie
Publicznej).
Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczącego
znacznych pakietów akcji spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w
celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. Z tym, że regulacji art. 69 Ustawy o
Ofercie Publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji
zadań, o których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu
uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:


prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz



firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o
których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym
mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie Publicznej, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań
związanych z organizacją rynku regulowanego oraz



firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1
Ustawy o ofercie Publicznej.

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art.
69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa
w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi,



spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w
art. 48 ust. 15 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,



spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi.

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy
inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust.
1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że:


spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami
prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;



podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na
walnym zgromadzeniu spółki publicznej;



podmiot dominujący przekaże do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o spełnianiu warunków, o
których mowa w poprzednich dwóch punktach, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych,
spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów
nadzoru tych podmiotów.

Warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1d pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, uważa się za spełnione, jeżeli:


struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy
inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej,



osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę,
inwestycyjną, działają niezależnie,



w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną
umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – w relacjach pomiędzy tym podmiotem a
towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność.

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 - w zakresie dotyczącym art.
69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w
związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w
zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.
Ponadto, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust.
1 pkt 1, w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje się w przypadku porozumień
dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego
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istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania
przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422,
art. 425 i art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4.8.3. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, w
rozdziale poprzednim Prospektu w sposób następujący:
1.

na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która w czasie
trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
do wysokości 200.000,00 złotych (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi),

2.

na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną do wysokości 100.000,00 złotych, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który
wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania (art. 175 ust. 1 Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi).

Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa w punkcie
poprzednim Prospektu. Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, prawo głosu z:


akcji spółki publicznej, będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego,
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72
Ustawy o Ofercie Publicznej (art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),



wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej (art. 89 ust.
1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej),



akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie
Publicznej (art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej),



wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o
którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2, do dnia wykonania obowiązków określonych
w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej),

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczy
także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył
akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej albo nie
wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W
przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo
art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiot, który
nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b art. 89 Ustawy o ofercie,
nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem
przepisów innych ustawy.
Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego, kto:


nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,



nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub
dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,



przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74
Ustawy o Ofercie Publicznej,



nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,



nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku
zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,



nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art.
74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej,
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nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art.
90a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,



wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie, nie
wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień
dotyczących jego treści,



nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy
o Ofercie Publicznej,



w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę
niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,



bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art.
88a Ustawy o Ofercie Publicznej,



nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, 79 lub art. 91
ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej,



dokonuje przymusowego wykupu niezgodnego z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie
Publicznej,



nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej,



wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86. ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia
dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,



nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,



dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 złotych, przy
czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki.
W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie
bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
4.8.4. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia akcji zawarte w przepisach dotyczących koncentracji
przedsiębiorców
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EURO lub
łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000,00 EURO (art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Wartość denominowana w EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru
koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
1.

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,

2.

przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji albo innych papierów wartościowych - bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,

3.

utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,

4.

nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli
obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów):
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1.

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000,00 EURO,

2.

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 innych przedsiębiorców, 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 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w
drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub
uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia (art. 23 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów).

3.

polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod
warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,

4.

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,

5.

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy (w przypadku połączenia
przedsiębiorców), przedsiębiorca przejmujący kontrolę (w przypadku przejęcia kontroli), wspólnie wszyscy
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (w przypadku utworzenia wspólnego
przedsiębiorcy), przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy (w przypadku nabycia części mienia
innego przedsiębiorcy) (art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim
decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do
wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub
zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych
warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia
wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary,
jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000,00 EURO, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o
którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał
nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000,00 EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in.
wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną
w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta
umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może
zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki
stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu spółek handlowych.
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w
podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie
nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
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Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w
szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów
ustawy.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw - koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji Europejskiej 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 Europejskiej 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. Koncentracja polegająca na łączeniu się lub przejęciu wspólnej kontroli zgłaszana jest wspólnie przez
strony uczestniczące w połączeniu lub przez przejmujących wspólną kontrolę, w zależności od przypadku. We
wszystkich innych przypadkach zgłoszenie jest dokonywane przez osobę lub przedsiębiorstwo przejmujące kontrolę nad
całością lub częścią jednego lub więcej przedsiębiorstw.
Stosownie do przepisów rozporządzenia koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z:
1.

łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub

2.

przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno
lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej
innych przedsiębiorstw, czy to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w
drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. Tego typu koncentrację stanowi utworzenie wspólnego
przedsiębiorstwa pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego.
Podstawę kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie
i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na
przedsiębiorstwo.

Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które:
1.

są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów; lub

2.

nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają
uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw.

Koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
1.

instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna
działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na
rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży,
pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia
zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu
przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów
wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia;
okres ten może być przedłużony przez Komisję Europejską, działającą na wniosek, w przypadku gdy takie
instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu;

2.

kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub
analogicznych postępowań;

3.

działania przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady
78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 roku, ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie
rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem że prawa głosu w
odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów
zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania
pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych
przedsiębiorstw.

Przepisy rozporządzenia znajdują zastosowanie jedynie w przypadku wszystkich koncentracji o wymiarze
wspólnotowym. Koncentracja ma wymiar wspólnotowy, jeżeli:


łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000 mln EUR; oraz



łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw,
wynosi więcej niż 250 mln EUR,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
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Wymiar wspólnotowy mogą mieć również koncentracje, które nie osiągają wskazanych wyżej progów, w przypadku gdy:
1.

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500 mln EUR;

2.

w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR;

3.

w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, o których mowa w pkt 2, łączny obrót każdego z co
najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR; oraz

4.

łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100 mln EUR,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Dokonywana ocena jest przeprowadzana zgodnie z celami rozporządzenia i zmierza do stwierdzenia, czy są
koncentracja jest zgodna czy nie ze wspólnym rynkiem. 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, natomiast 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.
Koncentracja o wymiarze wspólnotowym lub mająca zostać zbadana przez Komisję Europejską, nie zostaje
wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem, ani do czasu uznania jej za zgodną ze wspólnym rynkiem.
Przepis powyższy nie stanowi przeszkody we wprowadzeniu publicznej oferty przejęcia lub serii transakcji w obrocie
papierami wartościowymi, łącznie z tymi wymienialnymi na inne papiery wartościowe dopuszczonymi do obrotu na rynku,
takim jak giełda papierów wartościowych, dzięki czemu kontrola jest przejmowana przez różnych sprzedających, pod
warunkiem że:
1.

koncentracja została niezwłocznie zgłoszona Komisji Europejskiej, oraz

2.

nabywca nie wykonuje prawa głosu związanego z papierami wartościowymi, o których mowa, lub robi to tylko
dla utrzymania pełnej wartości swych inwestycji na podstawie odstępstwa udzielonego przez Komisję
Europejską, na jego uzasadniony wniosek.

Powyższe przepisy nie wpływają jednakże na ważność transakcji w obrocie papierami wartościowymi łącznie z tymi
wymienialnymi na inne papiery wartościowe, dopuszczonymi do obrotu na rynku takim jak giełda papierów
wartościowych, chyba że kupujący i sprzedający wiedzieli lub powinni byli wiedzieć, że transakcja dokonana została
z naruszeniem przepisów rozporządzenia.
Komisja Europejska bada zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku gdy stwierdza ona, że:
1.

zgłaszana koncentracja nie wchodzi w zakres rozporządzenia, fakt ten odnotowywany jest w formie decyzji,

2.

chociaż zgłaszana koncentracja podlega zakresowi rozporządzenia, ale nie wzbudza poważnych wątpliwości co
do jej zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o nie zgłoszeniu sprzeciwu i stwierdza, że jest ona
zgodna ze wspólnym rynkiem,

3.

zgłaszana koncentracja podlega zakresowi rozporządzenia i wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności ze
wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania,

4.

po dokonaniu zmian przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgłoszona koncentracja nie rodzi więcej
poważnych wątpliwości, uznaje koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem.

Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Europejska wydaje:
1.

decyzję uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem, albo

2.

decyzję uznającą koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

W przypadku gdy została już dokonana i że koncentracja została uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem; lub
została dokonana z naruszeniem warunku załączonego do wcześniej podjętej decyzji Komisja Europejska może:
1.

wymagać od zainteresowanych przedsiębiorstw rozwiązania koncentracji, szczególnie poprzez rozwiązanie
łączenia lub zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów, w celu przywrócenia stanu sprzed
dokonania koncentracji; w przypadku gdy nie jest możliwe poprzez rozwiązanie koncentracji przywrócenie
stanu, jaki miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja Europejska może przedsięwziąć wszelkie inne
środki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak największym stopniu,

2.

nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż zainteresowane
przedsiębiorstwa rozwiążą ją lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego zgodnie z jej decyzją.

Komisja Europejska może również przedsięwziąć pośrednie środki niezbędne w celu odbudowy lub utrzymania
warunków skutecznej konkurencji. Komisja Europejska niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji zainteresowane
przedsiębiorstwa i właściwe władze Państw Członkowskich. Komisja Europejska może również, przez decyzję zgłoszoną

ZPUE S.A.

Prospekt Emisyjny

184

CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY

bezzwłocznie zainteresowanym przedsiębiorstwom i właściwym władzom pozostałych Państw Członkowskich, skierować
zgłaszaną koncentrację do właściwych władz danego Państwa Członkowskiego (decyzja o odesłaniu).
Komisja Europejska może w formie decyzji nałożyć na zainteresowane przedsiębiorstwa grzywny nie przekraczające
10% łącznego obrotu zainteresowanego przedsiębiorstwa, w przypadku gdy umyślnie lub nieumyślnie:
1.

nie zgłaszają one koncentracji przed jej dokonaniem, chyba że są one wyraźnie do tego upoważnione,

2.

dokonują one koncentracji z naruszeniem art. 7 rozporządzenia (tj. pomimo jej zawieszenia),

3.

dokonują one koncentracji uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem lub nie stosują się do innych środków
zarządzonych decyzją,

4.

nie wywiązują się one z warunku lub obowiązku nałożonego decyzją.

Decyzje, w których Komisja Europejska ustanowiła grzywnę, podlegają
Sprawiedliwości, który może uchylić, zmniejszyć lub zwiększyć nałożoną grzywnę.

kontroli

Europejskiego

Trybunału

4.9. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i
odkupu w odniesieniu do akcji
Aktualnie nie istnieją żadne obowiązujące oferty przejęcia w stosunku do Spółki, wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, nie toczą się procedury przymusowego wykupu drobnych akcjonariuszy Spółki przez
akcjonariuszy większościowych Spółki (squeeze-out) ani procedury umożliwiające akcjonariuszom mniejszościowym
Spółki sprzedaż ich akcji po uczciwej cenie po przejęciu kontroli nad Spółką przez innego akcjonariusza (sell-out).
Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu (tzw. squeeze-out; art. 82 Ustawy o Ofercie
Publicznej) oraz przymusowego odkupu akcji (tzw. sell-out; art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w
tej spółce, przysługuje, w terminie od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu prawo żądania od pozostałych
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu
następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w
ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości
akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej
w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego
ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane
akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza
się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest
niedopuszczalne.
Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych
przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce.
Żądanie to składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie
tego progu przez innego akcjonariusza i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego
zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego
istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i
zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Spółki dokonanych przez osoby
trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego
W ciągu ostatniego oraz bieżącego roku obrachunkowego nie było publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału
Spółki dokonanych przez osoby trzecie.
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4.11. Informacje na temat potrącanych u źródła podatków od dochodu
4.11.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne
Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z
umorzenia udziałów lub akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten
kapitał z innych kapitałów osoby prawnej (art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania
przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia
nabycia spadku lub darowizny (art. 24 ust. 5d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub
stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych). Płatnikiem jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (dom maklerski), który
stawia do dyspozycji podatnika pieniądze.
4.11.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy (przychodów) podmiotów zagranicznych – osoby fizyczne
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi
podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony
obowiązek podatkowy – art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
Spółki osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a. ust. 2 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
4.11.3. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne
Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 %
uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji,
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału
zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej
(art. 10 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Do przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w
celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot
w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z
likwidacją akcji (art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów,
określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, opodatkowane są zryczałtowanym
podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Emitent, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik,
pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
4.11.4. Opodatkowanie dochodów z dywidendy (przychodów) podmiotów zagranicznych – osoby prawne
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika
do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
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Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego dochody
(przychody) z dywidend oraz z inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki:
1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce
ich osiągania,

3.

spółka uzyskująca dochody (przychody) bezpośrednio nie mniej niż 15% akcji w kapitale spółki wypłacającej te
dochody (od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zwolnienie będzie mogło mieć
zastosowanie, jeżeli ten udział będzie wynosić nie mniej niż 15%, natomiast po 31 grudnia 2008 roku
wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie udział 10%.),

4.

odbiorca dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest:


spółką, o której mowa w pkt 2 powyżej, albo



zagranicznym zakładem spółki, o której mowa w pkt 2 powyżej.

Zwolnienie powyższe ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa pkt 3 powyżej,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w wysokości
określonej w pkt 3 powyżej przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku
niedotrzymania warunku posiadania akcji w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca
dochody (przychody) będzie zobowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19%
przychodów (art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Przepisy regulujące podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których strona jest Rzeczpospolita Polska (art. 22a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Emitent, który dokonuje wypłat należności z tytułów dywidend oraz z innych tytułów udziału w zyskach obowiązany jest,
jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (art. 26 ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem
rezydencji.
4.11.5. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji oraz praw do akcji oferowanych w
publicznym obrocie
Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochody osób prawnych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym praw do akcji – PDA), podlegają
podatkowi w wysokości 19% (art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Dochód stanowi
różnicę między przychodem a kosztami uzyskania i łączy się go z pozostałymi dochodami. Osoby prawne obowiązane
są wykazać dochód ze sprzedaży papierów wartościowych w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej i zapłacić
zaliczkę w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a
sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Przychód ze zbycia papierów wartościowych (w tym praw do akcji – PDA) jest traktowany jako przychód z kapitałów
pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Dochód z ich zbycia
podlega opodatkowaniu według stawki 19 % (art. 30 b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem ze zbycia papierów a kosztami uzyskania, do których zalicza się m.in.
wydatki na nabycie papierów (art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Dochodu ze
zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Jednak gdy zbycie papierów wartościowych
następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanie następuje na zwykłych zasadach (art. 30b
ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest
zobowiązany wykazać dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, obliczyć i zapłacić podatek (art.
30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
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4.11.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Na podstawie przepisów Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, sprzedaż papierów wartościowych
podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa maklerskie i za ich pośrednictwem, zgodnie z przedmiotową ustawą
zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych.
Sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż
papierów wartościowych dokonywaną za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność
maklerską stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 9 Ustawy o
Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne jeżeli
przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana
podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku, za wyjątkiem m.in. umowy sprzedaży akcji (art. 2 pkt 4
Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
4.11.7. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z przepisami Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem
od spadków i darowizn, jeżeli:
1)

w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim
lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub

2)

prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i
obdarowanym.
Zwalnia się nabycie praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i
macochę (art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). Warunkiem tego zwolnienia jest zgłoszenie nabycia
własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od
dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 Ustawy o podatku od
spadków i darowizn, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie sześciu miesięcy od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem art. 4a ust. 2 i 4 Ustawy o
Podatku od Spadków i Darowizn.
4.11.8. Odpowiedzialność płatnika
Płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we
właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, ale niewpłacony
(art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej). Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta
jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli
odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

5. Informacje o warunkach Oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu nasza Spółka nie przeprowadza emisji lub oferty.

6. Dopuszczenie akcji do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu
6.1. Wskazanie czy oferowane akcje są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu
Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 500.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW (zwanym też
rynkiem podstawowym).
Przed złożeniem wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nasza Spółka podejmie działania mające na celu
zarejestrowanie Akcji w KDPW.
Uchwałą nr 7/10/2011 z dnia 10 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
decyzję o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważniło Zarząd Spółki do
złożenia Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.
Niezwłocznie po podjęciu przez KDPW uchwały w sprawie zarejestrowania Akcji w depozycie Spółka wystąpi z
wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym.
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6.2. Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej
klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do obrotu
Akcje naszej Spółki są przedmiotem obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynku podstawowym)
prowadzonym przez GPW.

6.3. Informacje na temat charakteru oraz liczby i cech akcji, których dotyczy subskrypcja lub
plasowanie o charakterze prywatnym lub publicznym
Na podstawie uchwały nr 6/10/2011 z dnia 10 października 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
(w związku z uchwałą nr 5/10/2011 z dnia 10 października 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i w celu wykonania praw
wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A), kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę
nie większą niż 3.532.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), w drodze emisji nie więcej
niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, o wartości nominalnej 8,83 zł
(słownie: osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.532.000,00 zł
(słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych).
Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii F.
W dniu 14 listopada 2011 r. Spółka zawarła z KORONEA S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu Umowę Inwestycyjną, na
podstawie której:
–

Spółka zobowiązała się do emisji - w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/10/2011 z dnia 10
października 2011 roku - 381.873 warrantów subskrypcyjnych serii A i zaoferowania ich KORONEA S.à r.l. w
terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisie do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego
na mocy uchwały nr 6/10/2011 z dnia 10 października 2011 roku,

–

KORONEA S.à r.l. zobowiązała się w terminie 14 dni roboczych od zaoferowania jej warrantów subskrypcyjnych do
objęcia wszystkich zaoferowanych jej warrantów subskrypcyjnych serii A oraz – w terminie 14 dni roboczych od
objęcia warrantów subskrypcyjnych – do wykonania wynikającego z nich uprawnienia i objęcia 381.873 akcji
zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz pokrycia ich ceny emisyjnej wynoszącej łącznie 57.280.950,00 zł wkładem
niepieniężnym w postaci 300 udziałów spółki ZPUE Poles spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Włoszczowej (stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE Poles sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania
100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE Poles sp z o.o.), 12 udziałów spółki ZPUE TOOLS spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowej (stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZPUE
TOOLS sp z o.o. i dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ZPUE TOOLS sp z
o.o.) oraz 1.870.439 akcji spółki Elektromontaż - 1 Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (stanowiących
99,32% w kapitale zakładowym Elektromontaż - 1 Katowice S.A. i dających prawo do wykonywania łącznie 99,32 %
głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektromontaż - 1 Katowice S.A.).

Uchwały nr 5/10/2011 oraz nr 6/10/2011 z dnia 10 października 2011 roku zostały opublikowane raportem bieżącym nr
33/2011 i są dostępne na stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem: http://www.zpue.pl/raporty-biezace/
Do dnia zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego Sąd Rejestrowy nie zarejestrował warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, tym samym nie istnieją jeszcze akcje serii F Spółki – warranty subskrypcyjne serii
A nie zostały wyemitowane ani objęte, ani nie zostały zamienione na akcje serii F Spółki.

6.4. Dane na temat pośredników w obrocie na rynku wtórnym
Na podstawie umowy z dnia 17 lipca 2008 roku funkcję animatora emitenta dla akcji i praw do akcji ZPUE notowanych
na GPW pełni TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z § 88 ust. 1 Regulaminu GPW animatorem
emitenta jest członek giełdy (lub podmiot wymieniony w § 60 ust. 2 Regulaminu GPW), który na podstawie umowy z
emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Działanie animatora emitenta
polega na składaniu na własny rachunek zleceń kupna i sprzedaży akcji emitenta.

6.5. Działania stabilizacyjne
Nie przewidujemy podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji.

7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą
Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaż akcji ZPUE S.A. będących w posiadaniu obecnych
akcjonariuszy.
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8. Koszty emisji lub oferty
Na podstawie Prospektu nasza Spółka nie przeprowadza emisji lub oferty.
Łączne szacunkowe koszty dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym wyniosą około
380 tys. zł. Kwota ta obejmuje koszty sporządzenia Prospektu, koszty doradztwa, koszty biegłego rewidenta, koszty
administracyjne uiszczane na rzecz KNF, KDPW oraz GPW oraz pozostałe koszty. Główne kategorie kosztów zostały
zaprezentowane poniżej.
Wyszczególnienie szacunkowych kosztów

Kwota (tys. zł)

Koszty sporządzenia Prospektu, koszty doradztwa, koszty biegłego rewidenta, koszty administracyjne

360,0

Pozostałe koszty

20,0

Razem

380,0

Źródło: Spółka

9. Rozwodnienie
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu struktura naszego kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:
Tabela 39. Struktura kapitału zakładowego ZPUE S.A.
Akcje

Liczba akcji

Udział w ogólnej liczbie
akcji

Udział w ogólnej liczbie
głosów

Liczba głosów

Akcje serii A imienne

100 000

9,82%

500 000

35,26%

Akcje serii A na okaziciela

500 000

49,11%

500 000

35,26%

Akcje serii B

233 250

22,91%

233 250

16,45%

Akcje Serii C

106 750

10,48%

106 750

7,53%

Akcje serii D

18 127

1,78%

18 127

1,28%

Akcje Serii E

60 000

5,89%

60 000

4,23%

1 018 127

100,00%

1 418 127

100,00%

Razem

Aktualny skład akcjonariatu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 40. Struktura akcjonariatu ZPUE S.A. na Dzień Zatwierdzenia Prospektu
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w ogólnej
liczbie akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Bogusław Wypychewicz*

67 584

6,64%

267 584

18,87%

Małgorzata Wypychewicz*

55 905

5,49%

223 905

15,79%

Koronea S.a.r.l*

507 990

49,89%

539 990

38,08%

Aviva Investors Poland S.A. (podmiot działający na
zlecenie Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A., który jest organem
funduszy inwestycyjnych posiadających
bezpośrednio akcje Spółki: Aviva Investors
Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

109 007

10,71%

109 007

7,69%

Pozostali

277 641

27,27%

277 641

19,57%

1 018 127

100,00%

1 418 127

100,00%

Razem

*łącznie Państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz posiadają bezpośrednio i pośrednio 631 479 akcji ZPUE S.A. co stanowi łącznie
62,02% ogólnej liczby akcji oraz uprawnia do 1 031 479 głosów, co stanowi 72,74% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
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Prospekt został przygotowany jedynie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stąd akcjonariat z tego tytułu nie ulegnie
zmianie.

10. Informacje dodatkowe
10.1. Opis zakresu działań doradców związanych z ofertą
Doradca prawny
Kancelaria Radców Prawnych pełniąca rolę doradcy prawnego Spółki, jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności o
charakterze doradczym, mające na celu przeprowadzenie procesu zatwierdzenia Prospektu dotyczącego dopuszczenia
Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto Doradca Prawny uczestniczył w sporządzeniu części Prospektu,
wymienionych w Części III, pkt 1.2.
Oferujący
Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. pełniąca rolę Oferującego jest podmiotem odpowiedzialnym w procesie
wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, obejmującym w szczególności:
–

udział w sporządzeniu części Prospektu, wymienionych w Części III, pkt 1.3.,

–

sporządzenie i złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu,

–

udział w postępowaniu przed KNF w celu uzyskania zatwierdzenia Prospektu,

–

przygotowanie dokumentów niezbędnych do zdeponowania Akcji w KDPW oraz ich asymilacji z akcjami Spółki
znajdującymi się w obrocie giełdowym,

–

przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego na GPW.

10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych
biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport
Nie były sporządzane dodatkowe informacje, które byłyby badane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych
rewidentów, z wyjątkiem wskazanych w Prospekcie.

10.3. Dane na temat eksperta
Nie były podejmowane żadne dodatkowe działania ekspertów związane z przygotowaniem Prospektu Emisyjnego oraz
ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

10.4. Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła
tych informacji
Informacje uzyskane od osób trzecich zostały powtórzone w Prospekcie. Wedle naszej najlepszej wiedzy, informacje te
nie pomijają istotnych faktów, nie wprowadzają w błąd, ani też nie są nierzetelne. W przypadkach przetwarzania lub
agregowania danych liczbowych z zewnętrznych źródeł, dołożyliśmy wszelkich starań, by jak najwierniej odzwierciedlić
rzeczywistość ekonomiczną.
Szczegółowy wykaz źródeł informacji został zaprezentowany w pkt. 23.2 Dokumentu Rejestracyjnego.

10.5. Wskazanie informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie
Spółka nie składała wniosku o zwolnienie z publikacji informacji w Prospekcie Emisyjnym.
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Załącznik nr 2 Statut
Poniższe brzmienie Statutu nie zawiera informacji o istnieniu 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz
500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, który to stan faktyczny powstał w wyniku złożenia przez akcjonariuszy
wniosków o zmianę 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Zarząd dokonał
stosownej zamiany akcji a Sąd rejestrowy uwzględnił jego wniosek i wpisał do KRS ten stan (co jest uwidocznione w
odpisie stanowiącym Załącznik nr 1). Zmiana Statutu w tym zakresie zostanie dokonana przez najbliższe Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

STATUT SPÓŁKI
ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spółka jest prowadzona pod firmą ZPUE Spółka Akcyjna Spółka może używać znaku firmowego zastrzeżonego w
Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Spółki jest Włoszczowa.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Spółka może tworzyć i prowadzić na obszarze swego działania oddziały, przedstawicielstwa handlowe, uczestniczyć
w innych spółkach i tworzyć inne spółki.
Spółka może korzystać z różnych form holdingu, wchodząc w związki kapitałowe z innymi podmiotami w kraju i
zagranicą.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
§2

Przedmiotem działalności Spółki jest :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ZPUE S.A.

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z)
Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
(PKD 46.63.Z)
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30.Z)
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II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.990.061,41 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt
jeden złotych 41/100) i jest podzielony na 600 000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, 233 250 (dwieście
trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, 106 750 (sto sześć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, 18.127 ( osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela
serii D oraz 60 000 ( sześćdziesiąt tysięcy ) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 8,83 zł (osiem złotych
83/100) każda, objętych i pokrytych w całości aportami i gotówką.
2. Akcje założycielskie serii A w liczbie 600 000 (sześćset tysięcy) sztuk są akcjami uprzywilejowanymi.
Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy.
Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w
wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego
Spółki.
3. Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, a także obligacje, w tym obligacje zamienne
na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
4. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez
umorzenie części akcji na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie.
6. Zasady emisji akcji oraz ich umarzania określa Statut i Walne Zgromadzenie.
7. Przeniesienie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w drodze uchwały, pod rygorem
nieważności.
8. W razie braku zgody na przeniesienie akcji imiennych Zarząd zawiadomi w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku
pozostałych akcjonariuszy, będących w posiadaniu akcji imiennych, o otrzymaniu wniosku o udzielenie zgody na
przeniesienie akcji imiennych i wezwie ich do oświadczenia się, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
doręczenia zawiadomienia, czy obejmą oferowane akcje za cenę rynkową, nie niższą jednak niż cena wskazana we
wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie akcji i zapłacą ją w sposób wskazany przez zbywającego w terminie 2
miesięcy od daty złożenia Spółce takiego oświadczenia, termin zapłaty tak zbywanych akcji może być wydłużony za
zgodą stron. Po bezskutecznym upływie tak zakreślonego terminu Zarząd wskaże nabywcę, albo udzieli zgody na
przeniesienie akcji w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Naruszenie tego
postanowienia powoduje bezskuteczność przeniesienia akcji wobec spółki.
9. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawo głosu przysługuje pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Zarząd.
10. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością
dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. WŁADZE SPÓŁKI
§4
Władzami Spółki są:
a)
b)
c)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.
§5

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie najpóźniej do 30 czerwca. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej, Wale
Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady
Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego; żądanie
akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia.
5. Jeżeli Zarząd i Rada Nadzorcza pozostają bezczynni akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wniosek powinien odpowiadać ustanowionym przepisom prawa dla pozwu oraz zawierać propozycję porządku
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obrad, projekty uchwał, dokumentację niezbędną dla prawidłowego i sprawnego obradowania i uzasadnienie
merytoryczne i prawne. Gdyby w toku obrad okazało się, że takie zwołanie Walnego Zgromadzenia było bezzasadne,
Walne Zgromadzenie poweźmie uchwałę o tym, kto winien ponieść jego koszty. W braku takiej uchwały Rada
Nadzorcza wystąpi do Sądu Rejestrowego o wydanie orzeczenia w tej sprawie i przedstawi dowody.
6. Zawiadomienie akcjonariuszy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
następuje w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji
bieżących przez spółki publiczne, jak również listem poleconym tych akcjonariuszy, którzy złożyli w Spółce pisemne
żądanie takiego powiadomienia.
§6
1.
2.

3.
4.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu
spółek handlowych nie stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwoływania, jeśli cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego
Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z zastrzeżeniem uregulowań wynikających z
Kodeksu spółek handlowych.
Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 Statutu
Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
§7

Walne Zgromadzenie otwiera prezes Rady Nadzorczej lub zastępca prezesa Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§8
1.
2.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki i decydować może o wszelkich sprawach dotyczących Spółki.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
b) wybór i odwołanie prezesa, zastępcy prezesa oraz członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4
Statutu.
c) uchwalanie zasad wynagradzania i premiowania członków Rady Nadzorczej,
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy,
e) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
f) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
g) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych,
h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim
ograniczonego prawa rzeczowego,
i) podjęcie zabiegów o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu publicznego,
j) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych.
k) umarzanie oraz emisja akcji, emisja obligacji,
l) zmiana Statutu,
m) połączenie spółek,
n) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu
zarządu albo nadzoru,
o) rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów,
p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§9

1.
2.
3.
4.

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków wybieranych na okres
pięciu lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
Członkiem Rady Nadzorczej nie może być Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu
oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat.
Członkowie Rady Nadzorczej działają osobiście.
W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie może wypełniać swojej funkcji z przyczyn niezależnych, w
szczególności śmierci, rezygnacji bądź innego powodu na okres powyżej 6 miesięcy Rada Nadzorcza może
powołać w to miejsce w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej.
§ 10
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1.
2.
3.

4.

5.

Rada Nadzorcza obraduje kolegialnie na posiedzeniach, odbywających się przynajmniej jeden raz w kwartale.
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu prezes Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności zastępca prezesa Rady Nadzorczej.
Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek zgłoszony
prezesowi Rady Nadzorczej lub zastępcy prezesa Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno
odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej prezes Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu, a
w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to zastępca prezesa Rady Nadzorczej lub inny członek upoważniony
przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie
zamieszczona w raporcie rocznym Spółki
§ 11

1.
2.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu
spółek handlowych.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych w
granicach powyżej 10 % opłaconego kapitału zakładowego,
b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej 10 % opłaconego kapitału
zakładowego,
c) wyrażanie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości lub udziału w nieruchomości
lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
d) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa,
e) ustalenie liczby członków Zarządu,
f) określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, a także zawieranie i rozwiązywanie umów
z poszczególnymi członkami Zarządu,
g) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków,
h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
i) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 12

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. Jeżeli w Radzie
Nadzorczej uczestniczą dwie osoby lub głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest
głos prezesa Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może następować w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza może zlecić jednemu albo kilku jej członkom wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością
Spółki, lub konkretnych czynności nadzorczych. Tak wyznaczonym osobom Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wyznaczy wynagrodzenie, walne zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie radzie nadzorczej. Rada Nadzorcza
może zlecić jej członkowi wykonywanie funkcji zarządzania przez okres do wypełnienia składu Zarządu. Tak
wyznaczonemu członkowi określi wynagrodzenie oraz formę zatrudnienia.
§ 13
Zarząd składa się z 1 do 5 (jeden do pięciu ) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję wynoszącą
5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok.

§ 14
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej aktywności i do zakresu jego działalności
należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej, w szczególności Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, zawiera w imieniu Spółki umowy,
ustanawia prokurę i pełnomocników, ustanawia na bieżąco strukturę organizacyjną Spółki stosownie do zadań
stawianych przed Spółką.
2. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu lub
jednego członka Zarządu i prokurenta, względnie jednego członka Zarządu i pełnomocnika.
§ 15
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1. W sprawach wewnętrznych Spółki decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu, a pozostali członkowie Zarządu
kierują przypisanymi im szczegółowymi gałęziami aktywności gospodarczej Spółki.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządzania określonych w Regulaminie Zarządu wymagana jest
uchwała Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, bezwzględną większością głosów. Posiedzenia
Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na miesiąc.
3. Członek Zarządu przegłosowany na posiedzeniu podpisuje uchwałę na równi z pozostałymi, ma wszakże prawo
domagać się ujęcia w protokole posiedzenia Zarządu jego odmiennego stanowiska i krótkiego uzasadnienia. W razie
gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczą dwie osoby, z których żadna nie jest Prezesem Zarządu, a ich zdania co do
sposobu załatwienia rozpatrywanej sprawy są rozbieżne, mają one obowiązek w najbliższym terminie przedstawić tę
sprawę na posiedzeniu całego Zarządu, a gdyby to było niemożliwe wysoce utrudnione zwrócić się do Rady
Nadzorczej o podjęcie uchwały. Jeżeli zaś jedna z tych osób jest Prezesem Zarządu uchwała zapada w brzmieniu
zaproponowanym przez Prezesa Zarządu. Dotyczy to także kwestii, gdy jeden z członków Zarządu wstrzyma się od
głosu przy głosowaniu danego problemu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

IV. ZASADY GŁOSOWANIA
§ 16
Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze władz Spółki lub
uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, jak również we
wszystkich sprawach osobistych i personalnych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby
jednej z osób uprawnionych do głosowania.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 17
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
a)
b)
c)
d)

kapitał zakładowy - na który składają się wpłaty gotówkowe na pokrycie wartości nominalnej akcji oraz wartość
aportów wniesionych na pokrycie akcji,
kapitał zapasowy,
kapitały rezerwowe,
fundusze celowe.

2. O szczegółowych zasadach dysponowania funduszami decyduje Zarząd.

§ 18
1.

2.

3.
4.

Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez :
a) emisję nowych akcji,
b) podwyższenie wartości nominalnej akcji poprzez przeniesienie środków kapitału zapasowego i kapitału
rezerwowego do kapitału zakładowego,
c) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w miejsce należnej im dywidendy,
d) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w przypadku podwyższonego kapitału zakładowego
pokrywanego z kapitału rezerwowego lub zapasowego i przeznaczenie go na opłacenie nowo emitowanych
akcji.
Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału oraz z wpłat gotówkowych na akcje przekraczających ich
wartość nominalną. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% z zysku do podziału, dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat
bilansowych powstałych w związku z działalnością Spółki i inne cele zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami inne fundusze celowe.
O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
§ 19

Akcje mogą być umorzone :
1.

dobrowolnie w drodze nabycia akcji przez Spółkę :
a) za wynagrodzeniem przysługującym akcjonariuszowi określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia,
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2.
3.

b) bez wynagrodzenia, z możliwością przyznania świadectw użytkowych.
poprzez oświadczenie akcjonariusza złożone Zarządowi Spółki o dobrowolnym umorzeniu akcji bez wynagrodzenia.
Oświadczenie to zobowiązuje Zarząd do podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.
1). przymusowo bez zgody akcjonariusza na wniosek Zarządu :
a) jeżeli akcjonariusz działa na szkodę Spółki,
b) jeżeli akcjonariusz nie wykonuje nałożonych na niego przez przepis prawa, Statut, uchwałę Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązków.
2). Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie umorzenia przymusowego powinna określić
wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi,
3). Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza powinna nastąpić w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały.

4. Źródłem sfinansowania umorzenia akcji mogą być :
a) majątek Spółki,
b) czysty zysk.
5. Umorzenie akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub uchwała Walnego
Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
§ 20
1.

2.
3.

Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
b) umorzenie akcji,
c) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy Walne Zgromadzenie wyznacza dzień ustalenia prawa do
dywidendy oraz termin jej wypłaty.
Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 22
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd zatrudnia w tym celu osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i nadzoruje realizację nałożonych na nie obowiązków służbowych. W
szczególności Zarząd jest obowiązany uchwalić zakładowy plan kont i zapewnić jego wdrożenie oraz aktualizację
stosownie do obowiązujących przepisów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1.
2.
3.

Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym ”, o ile
Statut nie stanowi inaczej.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000
r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.
Wypis tego aktu można wydawać akcjonariuszom Spółki oraz Spółce w dowolnej ilości.
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Załącznik nr 3 Wykaz odesłań do informacji zamieszczonych w Prospekcie przez
odesłanie
Sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta za lata obrotowe 2008, 2009,
2010 oraz śródroczne sprawozdania finansowe za I połowę 2011 roku oraz za 3 kwartały 2011 roku zostały
zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie do opublikowanych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
Zbadane historyczne jednostkowe informacje finansowe za 2008 rok sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami
Rachunkowości wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania znajdują się w opublikowanym w dniu 7
kwietnia 2009 roku raporcie okresowym RR 2008.
Zbadane historyczne jednostkowe informacje finansowe za 2009 rok sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej wraz z opiniami Biegłego Rewidenta i raportami z badania znajdują się w opublikowanym
w dniu 8 kwietnia 2010 roku raporcie okresowym RR 2009.
Zbadane historyczne skonsolidowane informacje finansowe za 2010 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz z opiniami Biegłego Rewidenta i raportami z badania znajdują się w
opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2011 roku raporcie okresowym RR 2010.
Raporty zawierające zbadane, historyczne, skonsolidowane informacje finansowe za rok 2010, 2009 oraz 2008 są
dostępne na stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem:
http://www.zpue.pl/raporty-roczne/
Skonsolidowane informacje finansowe za I połowę 2011 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej znajdują się w opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2010 roku raporcie okresowym RP
2011 oraz w opublikowanym w dniu 13 października 2011 roku raporcie uzupełniającym RB 35/2011. Informacje
finansowe za I połowę 2011 roku podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Raport zawierający historyczne, skonsolidowane informacje finansowe Spółki za I połowę 2011 roku wraz z raportem
biegłego rewidenta z przeglądu są dostępne na stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem:
http://www.zpue.pl/raporty-polroczne/
Skonsolidowane informacje finansowe Spółki za 9 miesięcy 2011 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej znajdują się opublikowanym w dniu 14 listopada 2011 roku raporcie
okresowym RK 3/2011. Informacje finansowe za 9 miesięcy 2011 roku nie były badane przez biegłego rewidenta.
Raport zawierający historyczne skonsolidowane informacje finansowe Spółki za 9 miesięcy 2011 roku jest dostępny na
stronie internetowej http://www.zpue.pl, pod adresem:
http://www.zpue.pl/raporty-kwartalne/
Uchwały podjęte na NWZA naszej Spółki w dniu 10 października 2011 roku oraz informacja o Umowie Inwestycyjnej
pomiędzy ZPUE S.A. a spółką Koronea S.à.r.l. zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie do opublikowanych
raportów bieżących.
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 10 października 2011 roku została opublikowana w raporcie bieżącym RB
33/2011 i jest dostępna na stronie pod adresem http://www.zpue.pl/raporty-bieżące.
Informacja o zawartej Umowie Inwestycyjnej i jej istotnych warunkach została upubliczniona w raporcie bieżącym RB
42/2011 i znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.zpue.pl/raporty-bieżące.
Informacje o umowach znaczących opisywanych w pkt 22.2 Prospektu zostały zamieszczone w Prospekcie przez
odesłanie do opublikowanych raportów bieżących dostępnych na stronie internetowej Spółki http://www.zpue.pl, pod
adresem:
http://www.zpue.pl/raporty-biezace.html

Oświadczenie ZPUE S.A. w sprawie wykonywania zadań komitetu audytu przez Radę Nadzorczą oraz stosowania zasad
ładu korporacyjnego zostało zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie do opublikowanych raportów dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego dostępnych na stronie internetowej Spółki http://www.zpue.pl, pod adresem:
http://www.zpue.pl/spolka-lad-korporacyjny.html
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Załącznik nr 4 Definicje i objaśnienia niektórych skrótów
Akcje, Akcje Serii A na okaziciela

500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8,83 zł każda.

Akcje Serii A imienne

100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 8,83 zł
każda

Biegły Rewident

ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer
ewidencyjny 3115.

Doradca Prawny, Kancelaria Radców
Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka komandytowa z
siedzibą w Krakowie

Dzień Prospektu, Dzień Zatwierdzenia
Prospektu

Dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego ZPUE S.A. przez KNF

EURO, EUR, euro

Jednostka monetarna Unii Europejskiej

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Grupa Kapitałowa, Grupa Kapitałowa
ZPUE, Grupa ZPUE

Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w skład której na dzień
prospektu wchodzą: ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej (spółka dominująca)
oraz ZPUE Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Przemysłowe Inwestycje
Sp. z o. o. z siedzibą w Rosji, Zakład Kompletnych Transformatorowych Stacji
Sp. z o. o. z siedzibą w Rosji oraz ZPUE Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą na
Ukrainie

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

Kodeks Cywilny, KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.)

Kodeks Karny, KK

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze
zm.)

Kodeks Spółek Handlowych, KSH,
k.s.h.

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 ze zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Koronea s.a.r.l., Koronea S.a.r.l,
Koronea

Koronea S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KW

Księga wieczysta

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.

nN

Niskie napięcia

NBP

Narodowy Bank Polski

Oferujący, Mercurius Dom Maklerski
Sp. z o.o.

Mercurius Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
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Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity
dziennik ustawa z 2005 rok nr 8 poz. 60 ze zm.)

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PLN, pln, zł

Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej

ZPUE Poles Sp. z o.o., Poles Sp. z
o.o., Poles

ZPUE Poles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Włoszczowej

Polskie Standardy Rachunkowości,
PSR

Standardy rachunkowości określone w Ustawie o Rachunkowości oraz w innych
przepisach obowiązujących w Polsce

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z
2002 roku Nr 72, poz. 665 ze zm. )

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze
zm.)

Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o ZPUE S.A. oraz o Ofercie, sporządzony zgodnie z
Rozporządzeniem o Prospekcie

Przemysłowe Inwestycje Sp. z o.o.,
Przemysłowe Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
„Promyszliennyje inwiesticii” OOO, PI Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki, Federacja Rosyjska)
Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza
Spółki

Rada Nadzorcza ZPUE S.A.

Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu
przyjętym Uchwałą nr 1/11102006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku, z
późniejszymi zmianami

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
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, zmienione na mocy Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 809/2004 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, także na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
211/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie muszą zawierać
prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy
poczynili znaczące zobowiązania finansowe

Rozporządzenie o Raportach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.),

Rozporządzenie o Rynku i Emitentach Rozporządzenie 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 84, poz. 547)
Sąd, Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

SF6, SF6

Sześciofluorek siarki
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Spółka, ZPUE S.A.

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

SN, ŚN

Średnie napięcia

Statut, Statut Spółki

Statut ZPUE S.A.

ZPUE Tools Sp. z o.o., Tools Sp. z o.o., ZPUE Tools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Tools
Włoszczowej
ZPUE Ukraina Sp. z o.o., ZPUE
Ukraina, OOO ZPUE Ukraina

ZPUE Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Synelnykowe (Republika Ukrainy)

UE, Unia Europejska

Związek państw europejskich utworzony na mocy traktatu z Maastricht
podpisanego w dniu 7 lutego 1992 roku

Układ SZR, układy SZR

samoczynne załączenie rezerwy, dotyczy automatycznego przełączenia
zasilania na zasilanie rezerwowe

Umowa Inwestycyjna

Umowa pomiędzy ZPUE S.A. a spółką Koronea S.a.r.l, o której Spółka
poinformowała w raporcie bieżącym RB 42

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Finansowym

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U.
Nr 157, poz. 1119)

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Kapitałowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.
U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.)

Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity z 8 października 2010 r., Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zm.)

Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50 poz. 331)

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 9 października 2009 r.,
Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity –
Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm. )

Walne Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki

Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

Zakład Kompletnych
Transformatorowych Stacji Sp. z o.o.,
„Zawod błocznych kompliektnych
transformatorowych podstacij” OOO,
BKTP

Zakład Kompletnych Transformatorowych Stacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Osiedlu Tołmaczewo (obwód Leningradzki,
Federacja Rosyjska)

Zarząd, Zarząd Spółki

Zarząd ZPUE S.A.
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