POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporz dzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych […] (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
z pó niejszymi zmianami
1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegaj cych konsolidacji
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, wobec czego nie jest obj ty obowi zkiem sporz dzania
skonsolidowanych sprawozda finansowych zgodnie z Ustaw z dnia 27 sierpnia 2004r. o zmianie Ustawy o
rachunkowo ci […]
2. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku poł czenia jednostek gospodarczych,
przej cia lub sprzeda y jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalno ci
– nie dotyczy ZPUE S.A.
3. Stanowisko zarz du odno nie do mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz wyników
na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych
Spółka nie opublikowała prognozy wyników na 2010 rok.
4. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na WZA ZPUE S.A. na dzie przekazania raportu kwartalnego, tj. 06.05.2010 r., wraz
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj cych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własno ci znacznych pakietów akcji
emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
Wskazane informacje dotycz ce akcjonariuszy oraz stanu posiadania przez nich akcji ZPUE S.A. nie uległy
zmianie w stosunku do stanu z dnia 15.02.2010 r., tj. dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego.
Akcjonariusz
Bogusław
Wypychewicz
Małgorzata
Wypychewicz

Liczba i rodzaj akcji
360.000 akcji imiennych uprzywilejowanych
14.254 akcji zwykłych na okaziciela
239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych
13.346 akcji zwykłych na okaziciela

% akcji

Liczba głosów

% głosów

36,76

1.814.254

53,08

24,88

1.213.296

35,50

5. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnie do nich przez osoby nadzoruj ce emitenta
na dzie przekazania raportu kwartalnego, tj. 06.05.2010 r., wraz ze wskazaniem zmian w stanie
posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 15.02.2010 r.,
odr bnie dla ka dej z osób.
Akcjonariusz
Małgorzata
Wypychewicz
Tomasz
St pie
Henryka
Grzybek

Liczba i rodzaj akcji (stan na 06.05.2010 r.)

Liczba i rodzaj akcji (stan na 15.02.2010 r.)

239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych
13.346 akcji zwykłych na okaziciela

239.990 akcji imiennych uprzywilejowanych
13.346 akcji zwykłych na okaziciela

3.734 akcji zwykłych na okaziciela

3.734 akcji zwykłych na okaziciela

10 akcji imiennych uprzywilejowanych
100 akcji zwykłych na okaziciela

10 akcji imiennych uprzywilejowanych
100 akcji zwykłych na okaziciela

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnie do nich przez osoby zarz dzaj ce emitenta
na dzie przekazania raportu kwartalnego, tj. 06.05.2010 r., wraz ze wskazaniem zmian w stanie
posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 15.02.2010 r.,
odr bnie dla ka dej z osób.
Akcjonariusz

Liczba i rodzaj akcji (stan na 06.05.2010 r.)
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Liczba i rodzaj akcji (stan na 15.02.2010 r.)
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Andrzej
Grzybek
Kazimierz
Grabiec
Piotr
Zawadzki
Stanisław
Toborek
Henryk
Arkit

1.000 akcji zwykłych na okaziciela

1.000 akcji zwykłych na okaziciela

1.900 akcji zwykłych na okaziciela

1.900 akcji zwykłych na okaziciela

4.678 akcji zwykłych na okaziciela

4.678 akcji zwykłych na okaziciela

331 akcji zwykłych na okaziciela

331 akcji zwykłych na okaziciela

160 akcji zwykłych na okaziciela

160 akcji zwykłych na okaziciela

7. Informacja o post powaniach tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania
arbitra owego lub organem administracji publicznej.
W I kwartale 2010 roku, przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem
administracji publicznej nie toczyły si , nie zostały wszcz te ani zako czone post powania dotycz ce
zobowi za
lub wierzytelno ci, których ł czna warto stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych ZPUE S.A.
8. Informacje o zawarciu przez Spółk lub jednostk od niej zale n jednej lub wielu transakcji
z podmiotami powi zanymi, je eli pojedynczo lub ł cznie s one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach ni rynkowe
W omawianym okresie sprawozdawczym ZPUE S.A. nie zawierała transakcji z podmiotami powi zanymi.
9. Informacje o udzieleniu przez Spółk lub jednostk od niej zale n por cze kredytu lub po yczki lub
udzieleniu gwarancji – ł cznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale nej od tego podmiotu, je eli ł czna
warto istniej cych por cze lub gwarancji stanowi równowarto co najmniej 10% kapitałów własnych
Spółki.
W okresie od 1 stycznia do dnia 31 marca 2010 roku Spółka nie udzieliła por cze kredytu, po yczki lub
gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zale nej od tego podmiotu, których ł czna warto ze wskazanych
tytułów stanowiłaby równowarto co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
10. Inne informacje, które zdaniem Spółki s istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, maj tkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci
realizacji zobowi za przez emitenta
W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia publikacji Raportu miały miejsce nast puj ce zmiany w składzie
Zarz du i Radzie Nadzorczej:
- W dniu 4.01.2010 r. Prezes Zarz du Spółki Pan Ryszard Iwa czyk zło ył na r ce Przewodnicz cej Rady
Nadzorczej ZPUE S.A. rezygnacj z pełnionej funkcji. Jako przyczyn rezygnacji Pan Ryszard Iwa czyk
wskazał brak mo liwo ci pogodzenia powierzonych mu obowi zków, zwi zanych z rozbudow grupy firm,
których wła cicielami lub głównymi udziałowcami s Pa stwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz,
z efektywn realizacj zada wynikaj cych z pełnienia funkcji prezesa zarz du ZPUE S.A. Informacja
ta została przekazana do publicznej wiadomo ci raportem bie cym nr 1/2010.
- W zwi zku ze zło on przez Pana Ryszarda Iwa czyka rezygnacj z pełnienia funkcji Prezesa Zarz du,
Rada Nadzorcza ZPUE S.A. na posiedzeniu w dniu 4.01.2010 r. postanowiła powoła do pełnienia funkcji
Prezesa Zarz du Pana Tomasza St pnia, dotychczasowego Wiceprezesa Zarz du. O wspomnianej zmianie
Spółka informowała raportem bie cym nr 2/2010.
- Równie w dniu 4.01.2010 r. Spółka poinformowała raportem bie cym nr 3/2010, i Członek Zarz du
Spółki Pan Maksymilian Górniak zło ył rezygnacj z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzie 4.01.2010 r.
Jako przyczyn rezygnacji z pełnionej funkcji Pan Maksymilian Górniak wskazał powody natury osobistej.
- Jednocze nie w dniu 4.01.2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Mariusza Synowca,
dotychczasowego prokurenta Spółki, do pełnienia funkcji Członka Zarz du ZPUE S.A., o czym Spółka
informowała raportem bie cym nr: 5/2010.
- W dniu 26.02.2010 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Stanisława Toborka, dotychczasowego prokurenta
Spółki, do pełnienia funkcji Członka Zarz du ze skutkiem na dzie 1.03.2010 r. (Raport bie cy 8/2010)
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Równie w dniu 26.02.2010 r. Pan Tomasz St pie oraz Pan Krzysztof Jamróz zło yli na r ce
Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarz dzie ZPUE S.A.,
ze skutkiem na dzie 28.02.2010 r.
Jako przyczyn rezygnacji podali brak mo liwo ci pogodzenia powierzonych obowi zków, zwi zanych
z rozbudow grupy firm, których wła cicielami lub głównymi udziałowcami s Pa stwo Małgorzata
i Bogusław Wypychewicz, z efektywn realizacj zada wynikaj cych z pełnienia funkcji osoby
zarz dzaj cej ZPUE S.A. (Raport bie cy 9/2010)
Jednocze nie, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 26.02.2010 Pan Andrzej Grzybek zło ył
rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. ze skutkiem na dzie 26.02.2010 r.,
w zwi zku z propozycj powierzenia jemu funkcji Prezesa Zarz du Spółki.
Wobec zło onej rezygnacji, Rada Nadzorcza maj c na uwadze zachowanie wymogu okre lonego przepisem
art. 385 par. 1 k.s.h., w drodze kooptacji powołała do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana
Tomasza St pnia, dotychczasowego Prezesa Zarz du ZPUE S.A. (Raport bie cy 10/2010)
Nast pnie Rada Nadzorcza Spółki tym samym dniu powołała Pana Andrzeja Grzybka do pełnienia funkcji
Prezesa Zarz du ZPUE S.A. ze skutkiem na dzie 1.03.2010 r. (Raport bie cy 11/2010)

Po zako czeniu I kwartału 2010 roku Spółka przekazywała równie informacje o innych zdarzeniach maj cych,
w ocenie Zarz du, wpływ na prowadzon przez ZPUE S.A. działalno tj.:
- W dniu 13 kwietnia 2010 r. podano do wiadomo ci warto obrotów pomi dzy ZPUE S.A. a spółk
AREVA T&D Sp. z o.o. w Mikołowie z tytułu dokonanych zakupów urz dze elektrycznych, w okresie od
8 wrze nia 2009 r. do dnia opublikowania raportu, które to wyniosły 9.895 tys. zł. Według kryteriów
przyj tych przez Zarz d ZPUE S.A. okre lono obroty za znacz ce ze wzgl du na warto przekraczaj c
10% kapitałów własnych Spółki. Współprac pomi dzy Spółkami reguluje generalna umowa o współpracy.
Szczegółowe warunki zwi zane z poszczególnymi dostawami okre lone s ka dorazowym potwierdzeniem
zamówienia.
W ramach zrealizowanych transakcji, zamówieniem o najwi kszej warto ci było zamówienie oznaczone
symbolem nr D-2009-12336 z dnia 24 wrze nia 2009 r. na warto 194 tys. zł., którego przedmiotem były
dwie sztuki transformatorów ywicznych TZAM 1600/15 15,75/0,42 kV. (Raport bie cy nr 12/2010)
- W dniu 20 kwietnia 2010 r. do Spółki wpłyn ła Umowa Ramowa o Współpracy nr OEM 01/2010 zawarta
z firm ABB Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. Przedmiotem podpisanej Umowy było okre lenie ogólnych
warunków współpracy w zakresie zakupu towarów i usług, m.in.: wkładek i podstaw bezpiecznikowych
redniego napi cia, przekładników wn trzowych pr dowych i napi ciowych redniego i niskiego napi cia,
wył czników redniego napi cia, rozdzielnic RMU, zabezpiecze . Umowa została zawarta na czas
nieokre lony z trzymiesi cznym okresem wypowiedzenia, pozostałe warunki nie odbiegały od powszechnie
stosowanych
w tego typu umowach.
Zarz d ZPUE S.A. oszacował, w oparciu o dotychczasow współprac , i obrót pomi dzy Spółkami z tytułu
dokonywanych zakupów w okresie najbli szych 12 miesi cy mo e przekroczy 10% kapitałów własnych
ZPUE S.A. (Raport bie cy nr 13/2010)
- W dniu 29 kwietnia 2010 roku działaj c na podstawie § 2 ust. 1 pkt 43 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1
Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych
[…], Zarz d ZPUE S.A. we Włoszczowie poinformał o zamiarze prowadzenia negocjacji w sprawie
zawarcia umowy (umów) nabycia aktywów znacznej warto ci.
Zarz d ZPUE S.A. we Włoszczowie poinformował o zamiarze zakupu wi kszo ciowego pakietu udziałów
podmiotów prowadz cych działalno w bran y elektroenergetycznej oraz o zwi zanym ze wskazanym
zakupem prowadzeniu negocjacji z dotychczasowymi udziałowcami tych podmiotów. Szczegóły dotycz ce
transakcji nabycia udziałów b d przedmiotem wzajemnych ustale pomi dzy stronami negocjacji. (Raport
bie cy nr 14/2010)
- Równie w dniu 29 kwietnia 2010 roku Zarz d ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie poinformował, i
pomi dzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc , a Bankiem Millennium S.A. z siedzib w Warszawie, jako
kredytodawc , została zawarta Umowa o kredyt w rachunku bie cym – nr 1101/10/400/04 na ł czn
warto 7.000.000,00 zł. (siedem milionów złotych). Szczegółowe informacje dotycz ce zawartej umowy
opisane zostały w raporcie bie cym nr 15/2010.
11. Czynniki, które w ocenie Spółki b d miały wpływ na osi gni te przez ni wyniki w perspektywie co
najmniej kolejnego kwartału
Do najwa niejszych czynników, mog cych wywrze wpływ na sytuacj finansow Spółki w perspektywie co
najmniej kolejnego kwartału, nale :
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- koniunktura w bran y elektroenergetycznej – w zale no ci od inwestycji prowadzonych przez zakłady
energetyczne oraz inwestorów bezpo rednich, realizowane przez ZPUE S.A. przychody ze sprzeda y
osi gaj wy sze lub ni sze warto ci;
- wahania kursów walutowych (głównie euro), maj cych wpływ na mar sprzeda y eksportowej oraz
kosztów działalno ci operacyjnej;
- wahania stawek referencyjnych WIBOR oraz EURIBOR, w oparciu o które s liczone odsetki od
kredytów, mog ce powodowa wzrost lub spadek wielko ci kosztów finansowych.
12. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przegl dowi przez
podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opini
o badaniu lub raport z przegl du tego skróconego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe ZPUE S.A. za I kwartał 2010 r. nie podlegało badaniu ani przegl dowi przez podmiot
uprawniony do badania sprawozda finansowych.
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