PCC EXOL S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym w Polsce i adresem przy ul. Sienkiewicza 4,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306150)

Oferta publiczna do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda
oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do 35.000.000 praw do akcji serii D
do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nie więcej niż
35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł („Akcje Oferowane”) spółki PCC Exol S.A. z siedzibą
w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”, „PCC Exol”), („Oferta”).
Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 27.234.000
akcji zwykłych na okaziciela serii C2, do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do 35.000.000 praw do akcji serii D („PDA”).
Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 2 lipca 2012 r. (po opublikowaniu aneksu do
Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej) do dnia 4 lipca 2012 r., do godz. 15:00. Po zakończeniu budowania
księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 5 lipca 2012 r. do dnia
6 lipca 2012 r.
Spółka w uzgodnieniu ze Współoferującymi ustali cenę maksymalną Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez
Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”), która, zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty, zostanie przekazana do
publicznej wiadomości do dnia 2 lipca 2012 r. włącznie, w formie aneksu do Prospektu w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej
(przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r.).
Cena Akcji Oferowanych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, Spółka
w uzgodnieniu ze Współoferującymi, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty. W dniu
ustalenia Ceny Akcji Oferowanych zostanie ustalona także liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz
Inwestorom Indywidualnym.
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych
Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości
w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku
kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi
działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej,
znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI
NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI,
ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE
Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB
ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.
PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE
Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR
ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE
PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ
SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIA
ROZDZIAŁ „OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH”.
AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE
ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (ANG.: U.S. SECURITIES ACT OF 1933,
AS AMENDED). OFERTA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ZGODNIE
Z REGULACJĄ S I JEST SKIEROWANA DO PODMIOTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (ANG.: NON-US PERSONS) ZGODNIE
Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S.
Niniejszy Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.pcc-exol.pl) oraz
Współoferujących: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A. (www.ventusam.pl).
Współoferujący oraz Prowadzący Księgę Popytu

Współoferujący

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.

KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku
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PODSUMOWANIE
Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu – zawiera ono informacje,
które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie
przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów oraz decyzji
o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna być
każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej,
potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział „Czynniki ryzyka”,
wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa,
Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem
danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza
w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi
częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie
Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem
postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego
tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze
podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu.
PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Spółka
dysponuje własnym zapleczem badawczym oraz czterema instalacjami produkcyjnymi pozwalającymi
na elastyczne dopasowanie produkcji do potrzeb wszystkich potencjalnych odbiorców, począwszy od
producentów szeroko rozumianej chemii gospodarstwa domowego i kosmetyków, jak również
producentów z branż przemysłu lekkiego i ciężkiego. W zakresie prowadzonej obecnie działalności
Spółka zapewnia sobie stały rynek zbytu na produkty pochodzące ze wszystkich posiadanych instalacji.
Obecnie nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne
wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizację szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych.
Spółkę wyróżnia szereg przewag konkurencyjnych, m.in. korzystna lokalizacja, integracja surowcowa,
zróżnicowana grupa klientów na wielu rynkach geograficznych, elastyczność produkcji, niskokosztowa
działalność operacyjna, szybkość opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów
i modyfikacji istniejących oraz doświadczona kadra.
Podsumowanie działalności Spółki
PCC Exol jest największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej producentem
surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych). Oferta PCC Exol obejmuje około 160 różnych produktów
znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach: kosmetyka i detergenty, czyszczenie i mycie
przemysłowe, tworzywa sztuczne, farby, lakiery i kleje, obróbka metalu, przemysł budowlany, przemysł
celulozowo-papierniczy, przemysł włókienniczy, agrochemikalia. Spółka świadczy także usługi w zakresie
produkcji chemicznej surfaktantów na specjalne zamówienie klienta.
PCC Exol prowadzi produkcję w czterech instalacjach: dwóch instalacjach etoksylacji (Etoksylacja I, Etoksylacja
II) i dwóch instalacjach siarczanowania (Siarczanowane I, Siarczanowane II). Spółka powstała w 2008 r.
W kwietniu 2011 r. została oddana do użytku instalacja etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II). 31 października
2011 r. do Spółki został wniesiony aportem Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) będący do tego
czasu własnością PCC Rokita. W ten sposób Emitent stał się znaczącym producentem i dostawcą tego typu
produktów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Obecny potencjał produkcyjny wszystkich
instalacji Spółki wynosi ok. 100 tys. t/r (w zależności od produkowanego portfela produktowego).
Środki powierzchniowo czynne inaczej zwane surfaktantami (z ang. „surfactant” = surface-active agent) to
związki chemiczne o specyficznej strukturze, nadającej zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego
cieczy. Dzięki tej właściwości mają dobre własności:
–

myjąco-piorące (usuwanie zanieczyszczeń),

–

zwilżające (znaczne zmniejszanie napięcia powierzchniowego),
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–

dyspergujące (rozdrabnianie większych cząstek substancji na mniejsze),

–

pianotwórcze (zdolność wytwarzania piany),

–

solubilizujące (zwiększanie rozpuszczalności substancji).

Środki powierzchniowo czynne zwykle klasyfikowane są ze względu na ich budowę chemiczną, która jest
ściśle związana z własnościami użytkowymi. Spółka produkuje trzy rodzaje środków powierzchniowo
czynnych:
–

anionowe środki powierzchniowo czynne,

–

niejonowe środki powierzchniowo czynne,

–

amfoteryczne środki powierzchniowo czynne.

Anionowe środki powierzchniowo czynne
Surfaktanty anionowe to wyroby o charakterze masowym, które ze względu na własności myjącoczyszczące mają podstawowe zastosowanie w wyrobach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny
do mycia naczyń i inne detergenty) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny
do kąpieli, mydła w płynie i inne środki higieny osobistej). Spośród zastosowań przemysłowych warto
wyszczególnić branżę tworzyw sztucznych (polimeryzacja emulsyjna) czy branżę budowlaną (spienianie płyt
kartonowo-gipsowych).
Główne surfaktanty anionowe oferowane przez Spółkę to m.in.:
–

alkilobenzenosulfoniany liniowe (LAS) – kwas ABS i sól sodowa kwasu ABS,

–

alkiloeterosiarczany (SLES) – (marka handlowa – Sulforokanol),

–

alkilosiarczany (SLS) – (marka handlowa – Rosulfan).

W 2011 roku sprzedaż surfaktantów anionowych stanowiła ok. 20,3% przychodów ze sprzedaży produktów
Spółki.
Niejonowe środki powierzchniowo czynne
Surfaktanty niejonowe są produktami chemicznymi przeznaczonymi do szerokiego zastosowania
w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak chemia gospodarcza oraz środki higieny osobistej, chemia
przemysłowa (produkty chemiczne dla włókiennictwa, specjalistyczne produkty myjące i czyszczące, dodatki
do polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów i wiele innych).
Spółka produkuje następujące surfaktanty niejonowe:
–

etoksylaty i alkoksylaty naturalnych i syntetycznych alkoholi tłuszczowych (marka handlowa
– Rokanol),

–

etoksylaty na bazie kwasów tłuszczowych (marka handlowa – Rokacet),

–

etoksylaty na bazie amidów kwasów tłuszczowych (marka handlowa – Rokamid),

–

etoksylaty na bazie amin tłuszczowych (marka handlowa – Rokamin),

–

kopolimery blokowe EO/PO (marka handlowa – Rokopol),

–

etoksylaty i alkoksylaty nonylofenolu (marka handlowa – Rokafenol),

–

polioksyetylenoglikole (marka handlowa – Polikol).

Spółka posiada w swojej ofercie około 150 produktów niejonowych, z czego około 130 to produkty handlowe.
W 2011 roku sprzedaż surfaktantów niejonowych stanowiła ok. 79,2% przychodów ze sprzedaży produktów
Spółki.
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Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
Surfaktanty amfoteryczne to produkty przeznaczone głównie do środków higieny osobistej (szampony, mydła
w płynie, płyny do kąpieli). Posiadają dobre własności zwilżające, modyfikujące lepkość, czyszczące,
stabilizujące pianę. Dzięki swoim własnościom wspomagają one działanie myjące podstawowych składników,
przy równoczesnym działaniu ochronnym skóry. W zależności od pH środowiska posiadają charakter
anionowy (pH alkaliczne) lub kationowy (pH kwaśne).
W ofercie PCC Exol znajdują się produkty amfoteryczne należące do grupy betain o nazwie handlowej
– Rokaminy K.
W 2011 roku sprzedaż surfaktantów amfoterycznych stanowiła ok. 0,6% przychodów ze sprzedaży
produktów Spółki. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w 2011 roku stanowiły ok. 1% sprzedaży
Emitenta w ujęciu ilościowym. Produkowane są one w Brzegu Dolnym na instalacji etoksylacji. Produkcja
surfaktantów amfoterycznych ma obecnie niewielkie znaczenie ze względu na małą skalę produkcyjną.
Emitent, poprzez inwestycje w zakresie instalacji produkcyjnych surfaktantów amfoterycznych zamierza
w przyszłości zwiększać swój udział w tym segmencie rynku.
Głównym obszarem działalności ze względu na podział geograficzny jest teren Polski oraz kraje Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a także zachodnia część Azji (Rosja, Turcja). Emitent znajduje się
obecnie w trakcie badań rynkowych dot. wejścia na rynki w północnej części Afryki. Spółka w roku 2011
wygenerowała ze sprzedaży eksportowej ok. 20% przychodów. W roku 2011 za największą część sprzedaży
zagranicznej odpowiadał region Europy Zachodniej (niemal 53% wartości przychodów ze sprzedaży
zagranicznej). Region Bliskiego Wschodu i Afryki oraz region Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
odpowiadały łącznie za ponad 43% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie.
Główne trendy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej:
–

istotnie wzrasta wskaźnik zużycia detergentów na mieszkańca,

–

globalne firmy z branży kosmetyków i detergentów, m.in. Avon, Reckitt Benckiser, L’Oréal, Unilever,
inwestują w zwiększanie zdolności produkcyjnych,

–

rozwój firm produkujących detergenty, kosmetykę i środki higieny osobistej na rynku rosyjskim,

–

stosunkowo słaba konkurencja w zakresie produkcji surfaktantów w tej części Europy,

–

wzrost liczby lokalnych producentów produkujących pod markami własnymi sieci handlowych (tzw.
producenci private labels) wykorzystujących środki powierzchniowo czynne.

Grupa
Spółka należy do grupy kapitałowej PCC SE kontrolowanej przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu
(Republika Federalna Niemiec). W skład grupy kapitałowej PCC SE wchodzi ponad 70 spółek prowadzących
działalność na terenie 12 krajów w obszarze chemii, energetyki oraz logistyki.
PCC SE sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Spółką. PCC SE jest właścicielem wszystkich Akcji
Istniejących Spółki.
Spółka nie posiada własnej grupy kapitałowej, gdyż Spółka nie posiada żadnych podmiotów zależnych.
Znaczni akcjonariusze Spółki
Jedynym akcjonariuszem Spółki jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu.
Podsumowanie danych finansowych oraz sytuacji finansowej
Poniższe tabele zawierają wybrane dane finansowe Spółki na dzień oraz za lata zakończone 31 grudnia
2011, 2010 oraz 2009 r., które pochodzą ze Sprawozdań Finansowych.
Sprawozdania Finansowe podlegały badaniu przez BDO Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.
Niniejsze „Podsumowanie danych finansowych oraz sytuacji finansowej” należy analizować łącznie
z informacjami zawartymi w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Sprawozdaniach
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Finansowych wraz z załączonymi informacjami dodatkowymi oraz opiniami z badania, z Informacjami
Finansowymi Pro Forma, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych rozdziałach
Prospektu.
Wybrane historyczne informacje Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Przychody ze sprzedaży ..............................................................................

222 364,2

0,2

0,0

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

(209 509,0)

0,0

0,0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży................................................................

12 855,2

0,2

0,0

Koszty sprzedaży............................................................................................

(4 531,6)

0,0

0,0

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

(2 708,5)

(451,2)

(60,9)

Pozostałe przychody operacyjne ....................................................................

338,6

0,0

0,0

Pozostałe koszty operacyjne ..........................................................................

(124,8)

0,0

0,0

Zysk (strata) na działalności operacyjnej ..................................................

5 828,9

(451,0)

(60,9)

Przychody finansowe ......................................................................................

1 232,7

175,4

0,1

Koszty finansowe ............................................................................................

(5 150,9)

(31,2)

(0,2)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem .........................................................

1 910,7

(306,8)

(61,1)

Podatek dochodowy .......................................................................................

(585,7)

11,7

1,9

Zysk (strata) netto.........................................................................................

1 325,1

(295,1)

(59,2)

Inne dochody całkowite netto .....................................................................

(1 428,8)

0,0

0,0

Całkowite dochody netto .............................................................................

(103,8)

(295,1)

(59,2)

Źródło: Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................

166 569,9

59 641,9

0,0

Wartość firmy ..................................................................................................

96 292,1

0,0

0,0

Wartości niematerialne ...................................................................................

86 372,9

77,8

0,0

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ............................................................

0,0

13,6

1,9

Aktywa trwałe ................................................................................................

349 235,0

59 733,3

1,9

Zapasy ............................................................................................................

26 801,6

1 192,9

0,0

Należności krótkoterminowe ...........................................................................

55 196,0

3 456,5

6,6

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

9 954,1

3 666,8

22,6

Pozostałe aktywa ............................................................................................

598,3

14,9

0,4

Aktywa obrotowe ..........................................................................................

92 550,0

8 331,1

29,6

Aktywa ogółem .............................................................................................

441 785,0

68 064,5

31,5
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Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Pasywa
Kapitał własny ...............................................................................................

150 794,1

29 797,9

18,0

Zobowiązania ................................................................................................

290 990,8

38 266,6

13,5

Zobowiązania długoterminowe .......................................................................

193 527,8

28 704,9

0,0

Zobowiązania krótkoterminowe ......................................................................

97 463,1

9 561,7

13,5

Pasywa ogółem .............................................................................................

441 785,0

68 064,5

31,5

Źródło: Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Przepływy z działalności operacyjnej ..............................

31 215,4

(2 101,5)

(56,8)

Przepływy z działalności inwestycyjnej............................

(8 999,5)

(56 976,8)

0,0

Przepływy z działalności finansowej ................................

(15 928,6)

62 722,5

0,0

Razem przepływy pieniężne netto ...................................

6 287,3

3 644,2

(56,8)

Środki pieniężne na początek okresu ..............................

3 666,8

22,6

79,4

Środki pieniężne na koniec okresu ..................................

9 954,1

3 666,8

22,6

Źródło: Sprawozdania Finansowe

Przewagi konkurencyjne
Emitent identyfikuje wiele cech, które wyróżniają go pośród innych Spółek działających w sektorze
chemicznym. Poniżej znajduje się podsumowanie przewag konkurencyjnych, jakie zdaniem Zarządu Spółki
posiada PCC Exol.
Korzystna lokalizacja Spółki
Obie lokalizacje instalacji produkcyjnych Spółki (Brzeg Dolny i Płock) podnoszą konkurencyjność Emitenta
w przypadku produktów masowych, gdzie kluczowa jest cena produktu oraz terminowość i szybkość dostaw.
Szczególnie duże znaczenie mają niskie koszty transportu na obszarze Polski, Czech i Słowacji, wschodnich
Niemiec, Ukrainy oraz bardzo krótkie terminy dostaw. Istotny jest zwłaszcza rynek polski, gdzie
zlokalizowane są duże zakłady produkcyjne międzynarodowych firm produkujących detergenty, środki typu
home care i personal care, takie jak: Reckitt Benckiser, McBride, Unilever, Avon, L’Oréal, Colgate-Palmolive,
PZ Cussons.
Pozycja lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
Spółka jest największym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych na obszarze Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Inwestycje zakończone w latach 2008-2011: instalacja Siarczanowane
II oraz Etoksylacja II, zwielokrotniły moce produkcyjne i umocniły pozycję Spółki na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Branża, w której działa PCC Exol, charakteryzuje się wysokimi
barierami wejścia. Konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na budowę i rozruch instalacji
produkcyjnych oraz dostęp do kluczowych surowców niezbędnych do produkcji stwarza znaczną przewagę
Emitenta nad potencjalnymi konkurentami na rynku.

9

PROSPEKT EMISYJNY – PODSUMOWANIE

Integracja surowcowa
Tlenek etylenu jest głównym surowcem do produkcji surfaktantów. Z racji niebezpiecznych właściwości jego
transport podlega wielu restrykcjom. Spółka posiada połączenie rurociągiem instalacji Etoksylacji II w Płocku
z instalacją tlenku etylenu należącą do PKN Orlen.
Optymalne zdolności produkcyjne
Zwiększenie zdolności produkcyjnych umożliwiło wykorzystanie przez PCC Exol efektu skali. Zwłaszcza
uruchomienie instalacji etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II) i produkcja wyrobów masowych, w tym
półproduktów do siarczanowania (produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych), pozwoliło na
udostępnienie mocy produkcyjnych w Brzegu Dolnym i umożliwiło zwiększenie produkcji asortymentowej
wyrobów do aplikacji przemysłowych.
Elastyczność produkcji
Dzięki posiadaniu dwóch typów instalacji produkujących zarówno anionowe, jak i niejonowe środki
powierzchniowo czynne, możliwe jest wytwarzanie około 160 różnych wyrobów oferowanych w różnorodnych
gałęziach przemysłu i oferowanie pakietów produktowych (produkty masowe i specjalistyczne). Spółka posiada
także możliwość prowadzenia produkcji usługowej pod specjalne życzenie klienta. Szeroki asortyment
produkcyjny oraz możliwość produkowania krótkich serii wzmacniają pozycję konkurencyjną Spółki. Emitent
posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwala na magazynowanie odpowiednio dużej ilości
surowca. Pomimo różnic we właściwościach związków chemicznych wykorzystywanych do produkcji
surfaktantów, w niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie niektórych surowców innymi.
Substytucyjność, w szczególności alkoholi wykorzystywanych do produkcji chemicznej, pozwala skuteczniej
zabezpieczyć się przed wahaniami cen na rynkach surowców. W zależności od wielkości popytu rynkowego
Spółka dostosowuje proces produkcji, kładąc większy nacisk na wykorzystanie oleo- lub petrochemikaliów.
Niskokosztowa działalność operacyjna
Powiązania jednostek biznesowych w zakresie produkcji (niejonowe oraz anionowe środki powierzchniowo
czynne), korzystanie z najnowszych technologii, wykorzystanie efektu skali, optymalizacja produkcji, wzrost
siły zakupowej, modernizacje instalacji pozwalające na zwiększenie automatyki procesów przy jednoczesnej
poprawie współczynnika zużycia surowców i mediów technicznych, produkcja pod zamówienie klienta
(zmniejszająca koszty magazynowania produktów) umożliwiają Spółce prowadzenie niskokosztowej
działalności operacyjnej.
Szybkość opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów i modyfikacji istniejących
W latach 2008-2011 w Kompleksie Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA) opracowano
i wdrożono 20 nowych produktów, należących zarówno do wyrobów masowych dla chemii gospodarczej
i środków higieny osobistej, jak i produktów do zastosowań przemysłowych. Gamę produktów do
zastosowań przemysłowych powiększono o produkty o bardzo dobrych własnościach zwilżających,
czyszczących, dyspergujących i emulgujących, mających zastosowanie w preparacjach włókienniczych;
uzupełniono etoksylaty wyższych alkoholi tłuszczowych do przemysłu farb, lakierów oraz innych zastosowań.
Wdrożono produkt o doskonałych własnościach emulgujących, mający zastosowanie w chłodziwach do
obróbki metali oraz surfaktant niskopienny – składnik do środków myjących i czyszczących oraz do
zastosowań przemysłowych. Jednocześnie pracowano nad poprawą jakości surfaktantów amfoterycznych
do branży kosmetycznej. Szybkie tempo poszerzania palety produktowej oraz możliwość dostosowywania
jakości produktów pod indywidualne potrzeby klienta stanowią znaczącą przewagę konkurencyjną Spółki.
Zróżnicowana grupa klientów na wielu rynkach geograficznych
Grupy klientów w zależności od typu rynku geograficznego są różnorodne i zależne od takich czynników jak:
stopień świadomości konsumentów, natężenie działalności konkurencyjnej, koszty logistyki (zwłaszcza
w przypadku produktów masowych), branża produkcyjna (detergenty i personal care, włókiennictwo, dodatki
do przemysłu tworzyw sztucznych i inne), branża asortymentowa (anionowe oraz masowe i specjalistyczne
niejonowe środki powierzchniowo czynne). Rynek Europy Zachodniej jest rynkiem nasyconym o dużym
natężeniu działalności konkurencji klientów, na tym rynku cechuje duże przywiązanie do dostawcy zarówno
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w zakresie produktów specjalistycznych, jak i masowych. Klienci kładą nacisk na produkty innowacyjne
i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elastyczność produkcji, krótkie czasy dostaw oraz logistyka mogą
stanowić bardzo istotną przewagę konkurencyjną. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
charakteryzuje duża dynamika wzrostu oraz duży wzrost świadomości konsumpcyjnej odbiorców przy jednak
dużo mniejszej ilości konkurentów. Największe koncerny produkcyjne z branży detergentowej oraz personal
care posiadają swoje zakłady w tym regionie. Rynki Bliskiego Wschodu i Afryki (zwłaszcza wschodnia ich
część) charakteryzuje duże zapotrzebowanie na produkty masowe do branż takich jak kosmetyka
i detergenty, włókiennictwo.
Znajomość rynków docelowych
Spółka koncentruje działalność w obszarze rynków o dużej dynamice wzrostu, jak Europa ŚrodkowoWschodnia i Wschodnia, Bliski Wschód oraz Afryka, w odpowiednich segmentach (anionowe/niejonowe
środki powierzchniowo czynne) w zakresie produktów masowych i specjalistycznych do określonych branż
(kosmetyka i detergenty, włókiennictwo, czyszczenie przemysłowe, dodatki do tworzyw sztucznych,
pozostałe). We wskazanych obszarach prowadzone jest monitorowanie rynku, poszukiwanie nowych
odbiorców, analiza konkurencji, utrzymywanie kontaktów z bieżącymi klientami (podpisywanie umów
o współpracy).
Doświadczona kadra
We wszystkich pionach w obrębie działalności Spółki (sprzedaż, logistyka, produkcja, R&D) zatrudniona jest
doświadczona kadra posiadająca odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Ponadto prowadzone są
regularne szkolenia doskonalące umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na danym
stanowisku. Długoletnie doświadczenie w zakresie kompetencji w odpowiednich pionach skutkuje dobrą
znajomością produkcji i jakości wyrobów, możliwościami modyfikacji jakości produktów, wysokim tempem
wdrażania nowych wyrobów oraz dobrą znajomością rynku, możliwościami poszerzania współpracy zarówno
z klientami, jak i instytucjami badawczo-rozwojowymi.
Strategia
PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Spółka dysponuje własnym
zapleczem badawczym oraz czterema instalacjami produkcyjnymi pozwalającymi na elastyczne
dopasowanie produkcji do potrzeb wszystkich potencjalnych odbiorców, począwszy od producentów szeroko
rozumianej chemii gospodarstwa domowego i kosmetyków, jak również producentów z branż przemysłu
lekkiego i ciężkiego. W zakresie prowadzonej obecnie działalności Spółka zapewnia sobie stały rynek zbytu
na produkty pochodzące ze wszystkich posiadanych instalacji.
Misja
„Misją PCC Exol jest innowacyjny rozwój oparty na nowych technologiach w obszarze produkcji i sprzedaży
produktów chemicznych o najwyższych standardach jakości; realizowany w sposób przyjazny dla
środowiska, dający pełną satysfakcję klientom oraz zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie
potencjału pracowników.”
Spółka posiada również jasno zdefiniowaną wizję:
„Wizją PCC Exol jest uzyskanie pozycji niekwestionowanego lidera w branży surfaktantów na rynku Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Chcemy przedstawiać naszym partnerom biznesowym kompleksową
ofertę produktową oraz zamierzamy zaspokajać ich potrzeby poprzez wysoką, jakość produktów.
Poprzez ciągłe inwestycje w nowe technologie i instalacje Spółka chce utrzymać status najnowocześniejszego
zakładu tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a poprzez wdrażane nowoczesne systemy
zarządzania zapewnić wysoki poziom organizacyjny oraz konkurencyjne ceny produktów.”
Emitent konsekwentnie realizuje kluczowe cele strategiczne przyjęte przez poprzednika Spółki, czyli
Kompleks KA w PCC Rokita SA. W jej ramach poprzednik PCC Exol zrealizował cały szereg przedsięwzięć
inwestycyjnych (m.in. Instalacja Siarczanowane II oraz Etoksylacja II), które poprawiły obecną pozycję
konkurencyjną Spółki oraz podniosły jej wartość.
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Obecnie nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne
wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizacje szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych.
Cel ten będzie realizowany poprzez kluczowe krótko- i średniookresowe cele strategiczne:
–

utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i dalszy rozwój poprzez
ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki oraz Azję,

–

intensywny rozwój produkcji wysokomarżowych, surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz
intensyfikacja sprzedaży na nowych obszarach rynkowych.

W ocenie Emitenta długotrwały rozwój Spółki zależny jest od wielu czynników, jednak przede wszystkim od
celów, jakie Spółka zdecyduje się realizować. Do najważniejszych zadań, z którymi PCC Exol zamierza się
zmierzyć w przyszłości, należą:
Zwiększenie mocy produkcyjnych i umocnienie pozycji na kluczowych rynkach
Strategia Spółki zakłada specjalizację produktową oraz wzmocnienie obecnej pozycji na rynku surfaktantów
masowych. Wzrost sprzedaży obecnych produktów spółka zamierza uzyskać dzięki podnoszeniu wydajności
i mocy produkcyjnych istniejących instalacji, a także dzięki planowanym nowym instalacjom oraz akwizycjom.
Obecne zdolności produkcyjne firmy to około 40 tys. ton rocznie produktów anionowych i około 60 tys. ton
rocznie produktów niejonowych. Emitent zakłada w dalszej perspektywie zwiększenie mocy produkcyjnych
poprzez inwestycję w nową instalację do postaciowania. Spółka nie podjęła decyzji odnośnie lokalizacji
powyższej inwestycji. Powstaną na niej nowe wyspecjalizowane produkty niejonowe w postaci kryształków,
co powinno pozytywnie przełożyć się na zwiększenie przychodów sprzedaży w przyszłości oraz wzbogaci
ofertę Emitenta o nowe produkty. Pozwoli to również na umocnienie obecnej pozycji lidera na rynku polskim
i w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz szybszy rozwój na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki.
W perspektywie kolejnych lat spółka zamierza dobudować kolejny reaktor na instalacji anionowych
surfaktantów (Siarczanowane II), którego produkcja będzie dedykowana pod kolejną instalację do
postaciowania produktów. Nowo powstałą grupą produktów będą surfaktanty anionowe w postaci proszków.
Oba te zamierzenia inwestycyjne pozwolą firmie na zaistnienie na nowych rynkach. Transport produktów
postaciowanych praktycznie nie posiada barier logistycznych i geograficznych, ponieważ jest bardzo
efektywny z punktu widzenia kosztów.
Rozwój wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych
Stały rozwój oferty wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych pozwoli Spółce utrzymać
tendencję wzrostową w zakresie zysków ze sprzedaży. W tym celu Spółka zamierza zainwestować
w modernizację ciągu produkcyjnego do produkcji surfaktantów amfoterycznych, które poza produktami
w postaci kryształków lub proszku należą do grupy najbardziej marżowych. Aby zrealizować powyższy cel
strategiczny, Spółka zamierza również w przyszłości inwestować w działalność badawczo-rozwojową, która
ma wspomóc rozwój Spółki poprzez tworzenie nowych specjalistycznych grup produktowych w ramach
niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Działalność badawczo-rozwojowa ma również silniej
wspomagać dział sprzedaży w analizie i badaniu trendów rynkowych, analizach benchmarkingowych
konkurencji oraz kreowaniu nowych dróg rozwoju, jak choćby wdrożenie nowych surfaktantów z grupy
kationowych.
Dywersyfikacja produktowa
Spółka zamierza także kontynuować prace nad dywersyfikacją produktową dla wszystkich obecnie
obsługiwanych branż, jednocześnie zdobywając nowe, dotąd nieobsługiwane segmenty biznesu. Na ten cel
będą składać się wszystkie wcześniej opisane inwestycje Spółki, na które Emitent zamierza pozyskać środki
z emisji akcji oraz kolejne, które wspomogą Emitenta w realizacji powyższego celu. W dalszej perspektywie
Spółka zamierza również przeprowadzić jedną lub kilka akwizycji. Mogą być one ukierunkowane zarówno
wertykalnie, jak i horyzontalnie:
–

akwizycja w dół mająca na celu pełniejszą integrację surowcową,

–

akwizycja w górę mająca na celu pełniejszą integrację z potencjalnym dostawcą know-how,
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–

akwizycja horyzontalna mająca na celu pozyskanie innego producenta surfaktantów w celu poszerzenia
potencjału produkcyjnego, produktowego lub poszerzenia/pozyskania nowego rynku zbytu w innym
regionie świata.

Podsumowując, Spółka zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej i kontynuować dalszy rozwój/ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azję oraz
rozwijać produkcję surfaktantów do aplikacji przemysłowych i zaistnieć w nowych obszarach rynkowych.
Powyższe cele Spółka zamierza osiągnąć poprzez:
–

rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, pozwalającego przyspieszyć prace nad nowymi
produktami, zarówno masowymi, jak i specjalistycznymi,

–

wprowadzanie nowych produktów z zakresu surfaktantów amfoterycznych dzięki modernizacji ciągu
produkcyjnego do produkcji betain,

–

wprowadzanie nowych produktów w postaci stałej (kryształki) dzięki nowej instalacji do postaciowania
produktów ciekłych,

–

w dalszej przyszłości akwizycję horyzontalną lub wertykalną,

–

w dalszej przyszłości wprowadzenie na rynek nowych surfaktantów anionowych w postaci proszku dzięki
instalacji suszarni,

–

w dalszej przyszłości wprowadzenie do oferty surfaktantów kationowych.

Równocześnie z rozwojem w zakresie produkcyjnym i technologicznym Spółka zamierza rozwijać swój
potencjał organizacyjny i kadrowy. Dla utrzymania pozycji lidera i budowania wizerunku swojej marki Spółka
zamierza aktywnie uczestniczyć w targach branżowych, konferencjach oraz szkoleniach dla kadry z pionu
badawczo-rozwojowego i produkcyjnego.
W najbliższej przyszłości Spółka zintensyfikuje także swoje działania marketingowe poprzez rozbudowę
działu handlowego, a dzięki temu znaczne rozszerzenie kanałów dystrybucji swoich produktów na nowe
tereny i branże. Jednocześnie Emitent systematycznie rozwija system obsługi klienta, inwestując
w nowoczesne rozwiązania internetowe, ułatwiające proces obsługi zamówień i pozwalające utrzymać
poziom współpracy na europejskim poziomie.
Dla klientów nabywających produkty do aplikacji przemysłowych Spółka udostępnia własne zasoby
badawcze, co umożliwia najlepsze dopasowanie konkretnych właściwości surfaktantów przeznaczonych do
szczególnie trudnych i wymagających aplikacji u klienta. Rozwój w przyszłości zaplecza badawczorozwojowego umożliwi podniesienie wartości usług dodanych do oferowanych produktów, a co za tym idzie
pozwoli zdobywać rynki wymagające dużej elastyczności. Zagospodarowanie tej niszy rynkowej, która jest
trudno dostępna dla dużych producentów światowych, skupiających się z powodów czysto technologicznych
na produkcji surfaktantów wysokotonażowych o stałych parametrach, stanowi ogromny atut Spółki, który
zamierza ona konsekwentnie wykorzystywać.
Podsumowanie czynników ryzyka
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem wiąże się z ryzykami, których wystąpienie może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki oraz może
niekorzystnie wpłynąć na wartość Akcji. Przegląd czynników ryzyka dotyczących działalności Emitenta, ryzyk
związanych z ochroną środowiska, ryzyk związanych z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami
makroekonomicznymi oraz czynników ryzyka związanych z Ofertą i posiadaniem Akcji został zamieszczony
w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
Poniżej znajduje się lista czynników, które identyfikuje Emitent. Czynniki te zostały umieszczone w czterech
podstawowych grupach:
–

Ryzyka dotyczące działalności Emitenta,

–

Ryzyka związane z ochroną środowiska,

–

Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i warunkami makroekonomicznymi,

–

Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji.
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Ryzyka dotyczące działalności Emitenta
Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oraz zakłóceniem dostaw surowców
Ryzyko wzrostu kosztów finansowania
Ryzyko zadłużenia i pozyskania finansowania
Ryzyko rezygnacji ze współpracy handlowej ze Spółką
Ryzyko kursowe
Ryzyko porównywalności z danymi zawartymi w Informacjach Finansowych Pro Forma oraz symulacji
danych finansowych
Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub zmianą celów emisji
Ryzyko utraty zaufania odbiorców
Ryzyko związane z dywidendą
Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej
Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi
Ryzyko związane z decyzjami organów ochrony konkurencji i konsumentów
Ryzyko związane z powiązaniem z podmiotami z grupy kapitałowej PCC SE
Ryzyko związane z możliwością zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez Spółkę wystarczająco
wykwalifikowanego personelu
Ryzyko związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Ryzyko związane z umową na udostępnienie nieruchomości przez PKN Orlen
Ryzyko związane ze zmieniającymi się przepisami i niejasnymi interpretacjami prawa podatkowego
mającymi zastosowanie do Spółki
Ryzyko związane z możliwością wystąpienia pracowniczych sporów zbiorowych
Ryzyko związane z brakiem uznania Kompleksu KA za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi lub innymi postępowaniami pozasądowymi
Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym
Ryzyko awarii systemów informatycznych
Ryzyko związane z niespełnieniem przez przynajmniej jednego członka rady nadzorczej warunku
niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości
Ryzyko związane z zaistnieniem konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów wobec Spółki
a ich prywatnymi interesami
Ryzyka związane z ochroną środowiska
Ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem
Ryzyko związane z zanieczyszczeniem gruntów, wód gruntowych oraz poniesieniem wyższych niż
planowane kosztów rekultywacji
Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę obowiązków w zakresie gospodarowania wodami
Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi
Ryzyko uzależnienia od sytuacji makroekonomicznej
Ryzyko zmian cen rynkowych surowców
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Ryzyko konkurencji
Ryzyko wprowadzenia barier celnych na surowce importowane spoza Unii Europejskiej
Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji
Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji
Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku
Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji Oferowanych lub PDA do obrotu na rynku regulowanym
Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu zapisywania się na Akcje Oferowane
Ryzyko związane z nieprawidłową subskrypcją i opłaceniem zapisu
Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego lub
ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego
Ryzyko zawieszenia notowań
Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego
Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą
Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się
o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
Ryzyko naruszenia prawa przez podmioty określone w art. 97 i 99 Ustawy o Ofercie Publicznej
Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych obowiązków przewidzianych
w regulacjach prawnych rynku regulowanego – uprawnienia KNF
Ryzyko związane z odmową przyjmowania deklaracji nabycia akcji oraz zapisów na akcje przez Inwestorów
Instytucjonalnych
Ryzyko dochodzenia roszczeń w stosunku do inwestorów, którzy nie złożą zapisu mimo wezwania
Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty
Ryzyko związane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej
Ryzyko związane ze wzrostem podaży Akcji Spółki po zakończeniu subskrypcji
Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF
Ryzyko związane z określeniem ostatecznej liczby oferowanych akcji
Podsumowanie warunków Oferty i jej harmonogramu
Poniższe podsumowanie warunków Oferty i jej harmonogramu przedstawia wybrane informacje dotyczące
Oferty oraz Akcji Oferowanych. Informacje zawarte w niniejszym podsumowaniu nie są wyczerpujące i
należy je analizować wyłącznie w kontekście bardziej szczegółowych informacji zamieszczonych w innych
rozdziałach Prospektu, w szczególności w rozdziale „Warunki Oferty” oraz „Subemisja i umowne
ograniczenie zbywalności Akcji”.
Spółka

PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Akcje Oferowane

Oferta do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości
nominalnej 1 zł każda, oferowane publicznie na podstawie niniejszego
Prospektu.

Oferta

Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzana na podstawie Prospektu.
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Przewidywany harmonogram Oferty
29 czerwca 2012 r.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej

do 2 lipca 2012 r. włącznie

Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny
Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do
Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku)

2 lipca 2012 r.

Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

2 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
(od momentu publikacji aneksu
dot. Ceny Maksymalnej)
4 lipca 2012 r.
do godz. 15:00

Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych

4 lipca 2012 r.

Zakończenie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku
skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały
o Podwyższeniu), ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych
poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

4 lipca 2012 r.

Opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez Zarząd
z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu) oraz ostatecznej
liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom
inwestorów

5-6 lipca 2012 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 9 lipca 2012 r. włącznie

Przyjmowanie ewentualnych zapisów w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie
Oferty

do 16 lipca 2012 r.

Przydział Akcji Oferowanych

Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu ze Współoferującymi
(i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu (zob.
rozdział „Czynniki ryzyka” – „Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji” – „Ryzyko niedojścia emisji Akcji
Serii D do skutku”) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt
(i) powyżej, będzie wynosiła 35.000.000 Akcji Oferowanych.
Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, takie jak data zatwierdzenia przez KNF
aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej są niezależne od Emitenta,
w związku z czym planowana w harmonogramie data publikacji aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej może w rzeczywistości wymagać zmiany, co spowoduje także
zmianę dat pozostałych zdarzeń. W takim przypadku nowy harmonogram zostanie podany do publicznej
wiadomości w dniu publikacji aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej.
Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu
Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (co nie uwzględnia jednakże możliwości
zamiany kolejności przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów
Instytucjonalnych). Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie
przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego
udostępnionego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostanie udostępniony Prospekt.
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Cena Maksymalna

Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, ustali cenę maksymalną Akcji
Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów
Indywidualnych.
Niezwłocznie po ustaleniu Ceny Maksymalnej Emitent wystąpi do KNF
z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację
o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do
Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie
później niż w dniu 2 lipca 2012 r., powyższy aneks do Prospektu zostanie
udostępniony do publicznej wiadomości do dnia 2 lipca 2012 r. włącznie.

Cena Akcji Oferowanych

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Emitenta, w uzgodnieniu
ze Współoferującymi, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu
wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena, po której Akcje Oferowane
zostaną zaoferowane inwestorom, nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna.
Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez
Emitenta do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3
Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki udostępniono Prospekt do
publicznej wiadomości.

Prawa głosu

Każda Akcja Oferowana
Zgromadzeniu.

uprawnia

do

jednego

głosu

na

Walnym

Prawo do dywidendy

Każda Akcja Oferowana uprawnia do dywidendy, począwszy od wypłat
z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011,
rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2011 roku i kończący się dnia 31 grudnia
2011 roku.

Współoferujący

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Ventus Asset
Management S.A.

Umowne ograniczenia
zbywalności Akcji

Spółka
Spółka przewiduje, że nie później niż w dniu publikacji Prospektu zostanie
zawarta, zwyczajowa w ofertach podobnych do Oferty, umowa
ograniczająca zbywalność i emisję akcji Spółki (ang. lock-up agreement).
W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zamierza zobowiązać się wobec
Współoferujących, iż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań
PDA na GPW ani Spółka, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie
będzie, bez pisemnej zgody Współoferujących, (i) oferować, zastawiać,
sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, udzielać opcji ani
zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać umów
w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup
albo zbycie lub sprzedaż akcji Spółki ani instrumentów finansowych
zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki ani też
składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu
lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie
Publicznej; jak również (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub
transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio,
ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego, czy
taki swap lub transakcja, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby
zostać rozliczone poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych
innych instrumentów finansowych, gotówki lub w inny sposób; (iii) w zakresie
innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane – składać wniosków
o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie
Ustawy o Ofercie Publicznej, a także składać wniosków o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym
jakiejkolwiek części takich innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane.
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Zobowiązanie Spółki do nie składania wniosków o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym
jakiejkolwiek części innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane nie dotyczy
sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji
Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne
na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie
w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe lub w celu
przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości
do wykonania zobowiązań Spółki lub jej akcjonariusza związanych
z przejęciem innego podmiotu gospodarczego; (iv) podejmować żadnych
działań mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie
papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki.
Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie
papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które
będzie
przygotowywane
i
przeprowadzane
wyłącznie
w
celu
przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe lub w celu przejęcia
innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do
wykonania zobowiązań Spółki lub PCC SE związanych z przejęciem innego
podmiotu gospodarczego.
PCC SE
PCC SE w dniu 30 kwietnia 2012 r. zawarł ze Współoferującymi umowę,
w której zobowiązał się wobec Współoferujących, iż przez okres 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia notowań Praw do Akcji na GPW PCC SE nie będzie
bez uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących, bezpośrednio lub
pośrednio: (i) oferować, zastawiać, sprzedawać, udzielać opcji ani zawierać
umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać umów w sprawie
sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie
lub sprzedaż Akcji Spółki ani papierów wartościowych zamiennych lub
inkorporujących inne prawo do nabycia Akcji Spółki ani też składać
w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub
innego dokumentu ofertowego; jak również (ii) zawierać transakcji swap lub
innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części,
bezpośrednio lub pośrednio, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji
Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja, o których mowa
w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby zostać rozliczone poprzez dostarczenie Akcji
Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, gotówki lub
w inny sposób.
Ponadto PCC SE zobowiązał się wobec Współoferujących, iż w tym samym
okresie nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących,
bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji
Serii C1 („Akcje Niewprowadzane”) składać wniosków o zatwierdzenie
Prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie
Publicznej, a także składać wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części Akcji
Niewprowadzanych, a także podejmować żadnych działań mających na celu
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji
Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne
na Akcje Spółki bez uprzedniej zgody Współoferujących. Zobowiązanie PCC
SE nie dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które
byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane
i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji
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w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub
w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub PCC SE
związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego.
Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły praw PCC SE do zbycia Akcji
w transakcji poza rynkiem zorganizowanym, do zbycia Akcji Niewprowadzanych
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z grupy kapitałowej PCC SE, a także nie
będą dotyczyły prawa do prowadzenia negocjacji i zaciągania zobowiązań,
w tym zobowiązań warunkowych lub terminowych, dotyczących przeniesienia
prawa własności Akcji lub Akcji Niewprowadzanych lub dotyczących
jakichkolwiek praw wynikających z Akcji lub Akcji Niewprowadzanych, jeżeli
skutki prawne takich zobowiązań miałyby wchodzić w życie po terminie
określonym jako 12 miesięcy od momentu notowań Praw do Akcji na GPW.
W ramach umowy, o której mowa powyżej, PCC SE zobowiązał się wobec
Współoferujących, iż w przypadku zbycia, przeniesienia lub innego
rozporządzenia Akcjami lub Akcjami Niewprowadzanymi (niezależnie
w jakiej ilości i czy bezpośrednio, czy pośrednio) w okresie 12 miesięcy od
momentu notowań Praw do Akcji na GPW, zapewni, że zobowiąże lub
spowoduje zobowiązanie podmiotu lub osoby, na rzecz której nastąpiło
rozporządzenie, przeniesienie lub inne rozporządzenie Akcjami lub Akcjami
Niewprowadzanymi do zobowiązania się wobec Współoferujących w sposób
tożsamy, w jaki PCC SE zobowiązał się na podstawie tej umowy.
W przypadku podpisania przez Spółkę umowy ograniczającej zbywalność
i emisję akcji Spółki informacja o ich zawarciu zostanie podana do publicznej
wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2
Ustawy o Ofercie Publicznej. Jednakże gdy w ocenie Spółki treść tych umów
lub zmiana terminu ich zawarcia stanowiłyby znaczący czynnik mogący
wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do
publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie
z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile wymagać tego będą przepisy prawa.
W przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy ograniczającej
zbywalność i emisję akcji Spółki informacja ta zostanie udostępniona do
publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie
z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Notowanie Akcji oraz PDA

Emitent zamierza złożyć do KDPW wniosek o rejestrację do 35.000.000
Akcji Oferowanych zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości
nominalnej 1 zł każda, do 35.000.000 Praw do Akcji Serii D oraz 27.234.000
akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda
w KDPW. Akcje Dopuszczane Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane,
zostaną zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa polskiego oraz regulacjami KDPW. Akcje Dopuszczane
Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane, zostaną zarejestrowane
w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, będącym centralną
instytucją depozytową papierów wartościowych w Polsce.
Ponadto Emitent zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i
wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW
w systemie notowań ciągłych. W tym celu planowane jest wprowadzenie do
notowań Praw do Akcji Serii D niezwłocznie po spełnieniu przesłanek
przewidzianych prawem. Natomiast wprowadzenie do notowań giełdowych
Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii D zostanie dokonane niezwłoczne po
zarejestrowaniu emisji Akcji Serii D przez sąd.
Po zarejestrowaniu Akcji Serii D zostaną one zapisane na rachunkach
inwestorów, którym w tym dniu przysługiwać będą Prawa do Akcji Serii D.
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W zamian za każde Prawo do Akcji Serii D na rachunkach inwestora
zapisana zostanie jedna Akcja Serii D, w wyniku czego Prawa do Akcji Serii
D wygasną. Dzień wygaśnięcia PDA będzie ostatnim dniem ich obrotu na
GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego, notowane będą Akcje
Serii D.
Emitent zamierza przeprowadzić emisję Akcji Serii D w III kwartale 2012
roku, zaś według oceny Spółki dopuszczenie i wprowadzenie PDA do obrotu
na rynku podstawowym GPW może nastąpić w lipcu 2012 r.
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CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Akcje Oferowane inwestorzy powinni uważnie przeanalizować
i rozważyć omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Prospekcie. Działalność
Spółki, jej sytuacja finansowa oraz wyniki działalności podlegały i mogą w przyszłości podlegać negatywnym
zmianom. Zaistnienie któregokolwiek z czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową i wyniki finansowe Spółki, co może spowodować obniżenie ceny rynkowej Praw do Akcji
lub Akcji i narazić inwestorów na utratę całości lub części zainwestowanych środków finansowych.
Kolejność, w jakiej przedstawione zostały czynniki ryzyka dotyczące działalności Spółki, związane z ochroną
środowiska lub branżą, w której działa Spółka, odzwierciedlają prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
W każdym z powyższych podrozdziałów czynniki ryzyka zostały uszeregowane od najbardziej
szczegółowych do najbardziej ogólnych. Czynniki szczegółowe to te oparte na realnych okolicznościach
uprawdopodabniających wystąpienie danego ryzyka i w odniesieniu do których Spółka może wskazać
konkretne konsekwencje ich wystąpienia. Czynniki ogólne to te, które hipotetycznie mogą wystąpić i mieć
konsekwencje dla Spółki, ale Spółka nie ma przesłanek do sprecyzowania tych czynników m.in. ze względu
na brak okoliczności realnych zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka.
Czynniki ryzyka i niepewności, których Spółka nie jest obecnie świadoma, mogą także wywrzeć istotny
negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki działalności lub doprowadzić do
spadku wartości Akcji.
Ryzyka dotyczące działalności Emitenta
Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Podstawowa działalność Spółki związana jest z przerobem i wytwarzaniem substancji chemicznych. Część
odczynników chemicznych stosowanych do wyrobu środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) ma
właściwości palne, wybuchowe lub toksyczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego,
zdrowia oraz życia pracowników Spółki, a także mieszkańców pobliskich miejscowości. PCC Exol należy do
grupy przedsiębiorstw, które są narażone na ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej – zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Spółka może być zaliczona do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej. W ocenie Spółki zakłócenia procesów produkcyjnych mogą nastąpić w wyniku szeregu
zdarzeń niezależnych od Spółki, w szczególności braków dostaw lub wystąpienia ich opóźnień, a także
wystąpienia takich zdarzeń jak katastrofy naturalne, strajki czy ataki terrorystyczne.
Spółka posiada systemy bezpieczeństwa działające na wszystkich poziomach technologicznych
i organizacyjnych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed wystąpieniem poważnych
awarii przemysłowych, jednakże nie ma pewności, że systemy te będą w stanie wyeliminować powstanie
i rozprzestrzenienie się zagrożeń związanych z powyższymi zdarzeniami.
Zdaniem Emitenta wyżej wymienione czynniki mogą wpłynąć negatywnie na proces produkcji oraz mogą
skutkować koniecznością poniesienia kosztów napraw urządzeń oraz innych działań prowadzących do
przywrócenia i utrzymania właściwego procesu produkcji. Wszelkie zdarzenia, które skutkują krótko- lub
długoterminowymi przestojami w procesie produkcji, mogą się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów
związanych z likwidacją skutków danego zdarzenia takich jak: uszkodzenia obiektów Emitenta, awarii
przemysłowych powodujących zagrożenie dla środowiska naturalnego lub innych zdarzeń powodujących
zagrożenie dla życia oraz zdrowia pracowników oraz mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu
zakładów oraz magazynów Spółki. Zakłócenie procesów produkcyjnych może także być związane
z nieodpowiednim działaniem osób trzecich, takich między innymi jak, dostawcy energii elektrycznej i cieplnej.
Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oraz zakłóceniem dostaw surowców
Ze względu na specyfikę branży chemicznej, w przypadku większości surowców istnieje ograniczona
dostępność liczby dostawców. W niektórych przypadkach dostawy wybranych surowców chemicznych,
takich jak np. alkohol izotridecylowy, stosowanych do produkcji niektórych surfaktantów, są nawet
zmonopolizowane. Dodatkowo, w ocenie Zarządu, Emitent nie jest kluczowym ani strategicznym odbiorcą
żadnego z dostawców, z którymi współpracuje, dlatego też nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia się
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warunków współpracy z niektórymi dostawcami i zakłóceń w dostawach, które mogą prowadzić do zakłóceń
w procesie produkcji.
Spółka jest w szczególności uzależniona od PKN Orlen, który zaopatruje Emitenta w tlenek etylenu. Udział
tlenku etylenu w całości kosztu własnego sprzedaży Spółki wynosił w 2011 roku 9-21% w ujęciu kwartalnym.
Wg wiedzy Zarządu Spółka jest istotnym odbiorcą tlenku etylenu produkowanego przez PKN Orlen.
Dzięki odpowiedniej infrastrukturze umożliwiającej dostawę tego surowca rurociągiem bezpośrednio do
instalacji Spółki położonej w Płocku (Etoksylacja II) Emitent znacznie ograniczył ryzyko związane
z przewozem tego surowca. W przypadku ograniczenia lub zakazu transportu tej substancji w przyszłości,
takie rozwiązanie umożliwi Spółce dalsze funkcjonowanie. Zgodnie ze strategią zakupową Spółki Emitent
odbiera i zamierza odbierać w przyszłości tlenek etylenu od co najmniej dwóch dostawców.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku m.in. wystąpienia awarii bądź nieplanowanych przestojów na instalacjach
dostawców Emitenta, w przyszłości Spółka będzie musiała częściej realizować alternatywne dostawy
surowców bądź całkowicie ograniczyć produkcję niektórych surfaktantów. Spółka nie może zapewnić, że
dostawy surowców w przyszłości będą odbywać się w sposób ciągły, oraz że dostawy od producentów będą
realizowane terminowo. Przerwy w dostarczaniu surowców do Spółki lub ograniczenie wielkości dostaw
mogą spowodować przerwy w produkcji, wstrzymanie produkcji, wzrost kosztów produkcji, zmniejszenie
produkcji i wielkość dostaw produktów przez Spółkę lub opóźnienia w dostawach produktów Spółki, co może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Emitenta.
Ryzyko wzrostu kosztów finansowania
Spółka w znacznej mierze finansuje swoją działalność kapitałem obcym, w tym m.in. kredytami oraz
pożyczkami, których oprocentowanie zależne jest od stopy referencyjnej oraz od marży doliczanej przez
kredytodawcę. Niespełnienie niektórych warunków z umów kredytowych może skutkować podwyższeniem
marży kredytodawcy. Emitent jest więc narażony na wzrost kosztów finansowania długiem, co wpłynęłoby
niekorzystnie na koszty finansowe Spółki i tym samym na wynik finansowy. Wzrost kosztów finansowania
przełożyłby się także na zdolność Spółki do pozyskiwania dodatkowego kapitału m.in. na nowe inwestycje
oraz na możliwość wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
W ocenie Emitenta wzrost kosztów finansowania mógłby niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową lub
wyniki działalności Spółki.
Ryzyko zadłużenia i pozyskania finansowania
Spółka jest stroną wielu umów kredytowych i pożyczek, a jej stan zadłużenia znacznie wzrósł w II półroczu
2011 roku w związku z przejęciem Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA)
i kumulatywnym przystąpieniem Spółki do wszystkich długów PCC Rokita związanych z prowadzeniem
zbywanego Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA). Z uwagi na wysoki poziom
zadłużenia w relacji do osiąganych przez Spółkę przychodów i zysków operacyjnych istnieje ryzyko utraty
zdolności do obsługiwania zadłużenia lub wystąpienia istotnych utrudnień z refinansowaniem kredytów
i pożyczek. W szczególności takie ryzyko może zmaterializować się w przypadku spowolnienia
gospodarczego, pogłębienia się lub znacznego wydłużenia kryzysu gospodarczego, nasilenia się procesów
koncentracji lub załamania koniunktury w branży surfaktantów.
Dodatkowo problemy z refinansowaniem kredytów i pożyczek mogą wystąpić w następujących przypadkach:
(i) wysokiego poziomu wskaźników zadłużenia Spółki, (ii) wysokiego bezwzględnego poziomu zadłużenia
wymagającego refinansowania, (iii) istotnego obciążenia Spółki kosztami finansowymi wynikającymi
z zadłużenia (marże, prowizje, opłaty), bądź (iv) niekorzystnych wyników finansowych Spółki.
Ryzyko rezygnacji ze współpracy handlowej ze Spółką
W ocenie Emitenta występuje ryzyko rezygnacji ze współpracy handlowej ze Spółką w wyniku np. zbyt
wysokiej ceny produktów Spółki lub braku możliwości zaoferowania odpowiednio korzystnej gamy produktów.
W działalności Spółki zdarzyły się pojedyncze przypadki rezygnacji ze współpracy, jednakże nie miały one
wpływu na wynik działalności PCC Exol. W ocenie Spółki utrata zaufania części odbiorców bądź reklamacje
czy roszczenia odbiorców, które mogłyby wystąpić w przyszłości, mogą mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
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Ryzyko kursowe
Znaczna część sprzedaży Spółki jest związana ze sprzedażą eksportową. W 2011 r. udział eksportu
w sprzedaży Spółki wyniósł około 20%. Duża część przychodów krajowych jest także realizowana
w walutach obcych, dodatkowo Spółka dokonuje zakupów materiałów do produkcji na rynkach
zagranicznych i dokonuje płatności w walutach obcych, między innymi w EUR oraz USD.
Ryzyko kursu walutowego w Spółce dotyczy również kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań
rozliczanych w walutach obcych. Wszelkie niekorzystne zmiany kursów walut obcych, w których Spółka
dokonuje rozliczeń lub płatności, mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki
działalności Spółki.
Przychody zależne od walut obcych przeważały w ostatnich latach nad kosztami zależnymi od walut obcych,
w wyniku czego Spółka posiadała dodatnią ekspozycję walutową. Deprecjacja złotówki generalnie sprzyjała
poprawie wyniku Spółki na działalności operacyjnej, podczas gdy aprecjacja złotówki prowadziła do
obniżenia zyskowności.
Saldo należności w walucie na dzień 31 marca 2012 r. wyniosło 38.430,5 tys. PLN, natomiast saldo
zobowiązań z tytułu dostaw i usług w walucie na dzień 31 marca 2012 r. wyniosło 21.097,2 tys. PLN.
Ryzyko porównywalności z danymi zawartymi w Informacjach Finansowych Pro Forma oraz
symulacji danych finansowych
Zestawione w sprawozdaniach finansowych wybrane dane Kompleksu KA, a także Informacje Finansowe
Pro Forma uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu KA w ramach Spółki na dzień i za rok zakończony
31 grudnia 2011 r., a także symulacja danych finansowych uwzględniająca funkcjonowanie Kompleksu KA
w ramach Spółki na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r. (ze względu na
przyjęcie hipotetycznych sytuacji przejęcia składników majątkowych na dzień: (i) 1 stycznia 2009 r. dla
symulacji danych finansowych i (ii) 1 stycznia 2011 r. dla Informacji Finansowej Pro Forma) („Spółka+KA”)
zostały ustalone w sposób szacunkowy, ze względu na brak stosownej ewidencji księgowej prowadzonej dla
Kompleksu KA.
Rodzi to ryzyko, iż dane przedstawione w Informacjach Finansowych Pro Forma oraz symulacji danych
finansowych są różne od ich rzeczywistych wartości, co może powodować znaczne odchylenia wartości
poszczególnych pozycji w sprawozdaniu finansowym za okres następujący po okresie objętym Informacjami
Finansowymi Pro Forma.
Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub zmianą celów emisji
Szczegółowe informacje odnośnie przeznaczenia środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Oferowanych
zostały opisane w rozdziale „Wpływy z Oferty”. Istnieje jednakże ryzyko, że zajdą istotne nieprzewidziane
zdarzenia dotyczące działalności Spółki bądź sytuacji rynkowej, lub inne czynniki niezależne od Spółki, które
mogą wymusić zmianę niektórych lub wszystkich celów emisji, w wyniku czego może okazać się niezbędna
zmiana wykorzystania wpływów z emisji Akcji Oferowanych.
W przypadku, w którym jakikolwiek z celów emisji Akcji Oferowanych wymienionych w rozdziale „Wpływy
z Oferty” nie dojdzie do skutku, bądź jego realizacja wg Zarządu Spółki okaże się m.in. nierealna,
nieopłacalna bądź niezgodna z bieżącą strategią Emitenta, Spółka nie wyklucza zmiany celów emisji.
Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na realizację strategii Spółki, a w konsekwencji na
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Spółki.
Ryzyko utraty zaufania odbiorców
Działalność Emitenta wymaga dużej dokładności oraz niezawodności wytwarzanych produktów, jakość
oferowanych przez Spółkę produktów jest bowiem istotna dla klientów. Użycie przez klienta produktu
o innych parametrach niż zatwierdzone w specyfikacji może spowodować straty produkcyjne oraz problemy
związane z jakością gotowej formulacji. W ocenie Emitenta występuje ryzyko utraty zaufania odbiorców na
skutek wytworzenia partii produktów niezgodnej ze standardami przyjętymi przez Spółkę. Emitent nie jest
w stanie wykluczyć powstania takiej partii produktów wskutek błędu ludzkiego, nieprecyzyjnego działania
posiadanych urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji lub użycia surowca odbiegającego od norm.
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Dodatkowo, zaufanie odbiorców do Spółki mogłoby zostać nadwerężone w związku z brakiem możliwości
terminowego wywiązania się z umów z klientami w związku z czasowymi przestojami w produkcji, awariami
lub też innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami skutkującymi konsekwencjami, których naprawa wymagałaby
czasu oraz dodatkowych środków. Niedotrzymanie terminów dostaw może spowodować przerwy w produkcji
u klienta i związane z tym straty. W wyniku takiej sytuacji klient może domagać się rekompensaty za straty
powstałe w wyniku niedotrzymania warunków oferty i dalszych roszczeń związanych z utratą wizerunku
w przypadku wprowadzenia do obrotu produktów markowych o złej jakości spowodowanej zakupionym
w Spółce surowcem.
W ocenie Spółki utrata zaufania części odbiorców bądź reklamacje czy roszczenia odbiorców mogą mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
Ryzyko związane z dywidendą
W nawiązaniu do zapisów Kodeksu Spółek Handlowych dywidenda może być wypłacona jedynie
w przypadku, gdy zwyczajne walne zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o podziale zysku pomiędzy
akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały
w sprawie wypłacenia dywidendy za dany rok obrotowy. Zdolność Spółki do wypłaty dywidendy jest zależna
m.in. od poziomu wypracowanego zysku netto Spółki, jej sytuacji finansowej, zobowiązań wobec innych
jednostek, zdolności zarządzania posiadanymi zasobami kapitałowymi, perspektyw rozwoju, a także od
treści umów zawierających postanowienia dotyczące ograniczeń w wypłacie dywidendy. Podjęcie uchwały
o wypłacie części lub całości zysku netto dla akcjonariuszy za dany rok obrotowy jest uzależnione od
podjęcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy większością głosów, którą
posiada na Datę Prospektu i po Ofercie nadal będzie posiadać PCC SE, a której interesy w zakresie wypłaty
dywidendy nie muszą być zgodne z interesami pozostałych akcjonariuszy w tym zakresie. Spółka nie jest
w stanie zagwarantować, że w danym roku będzie posiadała zdolność do wypłaty dywidendy zgodnie
z polityką opisaną w rozdziale „Dywidenda i polityka dywidendy” lub w ogóle wypłaci jakąkolwiek dywidendę.
Należy wskazać, że do 2012 roku Spółka nie wypłacała dywidendy.
Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej
Działalność Emitenta narażona jest na szereg ryzyk związanych ze zdarzeniami nadzwyczajnymi czy
niezależnymi od Spółki. Proces produkcji wiąże się z ryzykiem wystąpienia szkód na osobie, w tym ryzykiem
utraty zdrowia lub życia, a także z zagrożeniem wystąpienia zniszczenia mienia. W przypadku wystąpienia
szkód na osobie, Emitent może być zmuszony do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania. W razie
wystąpienia awarii instalacji oraz urządzeń Spółka może mieć trudności z podtrzymaniem produkcji i będzie
zmuszona ponieść koszty związane z dokonaniem potrzebnych napraw oraz może narazić się na roszczenia
odbiorców.
Spółka posiada polisy, które nie pokrywają wszystkich ryzyk związanych z działalnością lub pokrywają
jedynie ich część. Do takich ryzyk można zaliczyć między innymi ryzyko roszczeń pracowniczych oraz
zanieczyszczenia środowiska. Ponadto w Spółce istnieją obszary ryzyk, dla których nie wykupiono polis.
Niewystarczająca ilość środków pozyskanych z polisy ubezpieczeniowej na pokrycie ewentualnych strat
mogłaby doprowadzić do częściowego lub całkowitego wstrzymania produkcji i w dalszej kolejności może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi
Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi. Transakcje z podmiotami powiązanymi powinny
odbywać się na warunkach rynkowych oraz powinna być dla nich sporządzana dokumentacja podatkowa.
Spółka ocenia, że wszystkie transakcje, jakie zawiera z podmiotami powiązanymi, były i są zawierane
wyłącznie na warunkach rynkowych. Transakcje z podmiotami powiązanymi są pod tym kątem analizowane
wewnątrz Spółki, a w niektórych przypadkach dodatkowo przez firmy zewnętrzne.
Organy skarbowe są uprawnione do dokonywania oceny, czy transakcje z podmiotami powiązanymi zostały
zawarte na warunkach rynkowych. W razie dokonania przez organy skarbowe oceny odmiennej od oceny
Spółki, co do warunków na jakich powinny zostać dokonane transakcje z podmiotami powiązanymi, istnieje
ryzyko powstania zaległości podatkowej i konieczności jej uiszczenia wraz z odsetkami, co mogłoby wpłynąć
negatywnie na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
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W związku z przeniesieniem Kompleksu KA na Spółkę Emitent przystąpił do długów PCC Rokita związanych
z prowadzonym przedsiębiorstwem. Długi te objęły m.in. zobowiązania z kredytów bankowych. Zgodnie
z wymogiem postawionym przez kredytodawcę, zwolnienie PCC Rokita z długów związanych z umową
kredytu przeniesioną na Spółkę wymagało pozostawienia na nieruchomości PCC Rokita hipoteki
zabezpieczającej wierzytelności kredytodawcy z tej umowy. Spółka nie sporządziła dokumentacji podatkowej
dla wskazanej transakcji, gdyż w ocenie Spółki do sytuacji tej nie stosuje się przepisów o cenach
transferowych. Istnieje ryzyko uznania przez organy skarbowe, że ustanowienie zabezpieczenia długu Spółki
na nieruchomości PCC Rokita wymagało sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz zastosowania reżimu
warunków rynkowych transakcji, co mogłoby spowodować powstanie zaległości podatkowej i konieczność jej
uiszczenia wraz z odsetkami.
Ryzyko związane z decyzjami organów ochrony konkurencji i konsumentów
Ze względu na charakter prowadzonej działalności Emitent posiada silną pozycję na polskim rynku
surfaktantów. Działalność Spółki musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony
konkurencji i konsumentów oraz pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka podlega
nadzorowi organów ochrony konkurencji, czyli Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do wydawania decyzji stwierdzającej,
że dany podmiot jest uczestnikiem porozumienia, które ma na celu lub skutkuje ograniczeniem konkurencji
na rynku, na którym działa. Prezes UOKiK ma także prawo zarzucić nadużywanie pozycji dominującej
przedsiębiorcom, którzy posiadają taką pozycję, nakazując zaprzestania jej nadużywania lub nakładając
karę pieniężną w wysokości 10% wartości przychodów osiągniętych w roku obrotowym poprzedzającym rok
nałożenia kary.
W przypadku podejrzenia istnienia naruszeń, które mogą mieć wpływ na handel między Państwami
Członkowskimi, zastosowanie znajdują bezpośrednio przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i pozostałych aktów prawa wspólnotowego, a organem właściwym do ich egzekwowania jest Komisja
Europejska lub Prezes UOKiK. W ramach swoich uprawnień Komisja Europejska lub Prezes UOKiK mogą
uznać, że dane działanie przedsiębiorcy stanowi zakazaną praktykę ograniczającą konkurencję lub
nadużycie dominującej pozycji rynkowej oraz zakazać ich stosowania lub nałożyć karę pieniężną.
Konsekwencją tego jest również istnienie ryzyka, że ewentualne przejęcia przez Spółkę innych podmiotów
mogą wymagać uzyskania zgód na dokonanie koncentracji, wydawanych przez polskie lub zagraniczne
organy ochrony konkurencji. Uzyskanie takiej zgody uzależnione jest, między innymi, od oceny skutków,
jakie koncentracja będzie wywierała na konkurencję na rynku. Nie można zapewnić, że zgody takie zostaną
udzielone. Odmowa zgody na dokonanie koncentracji dla konkretnego nabycia uniemożliwi jego
przeprowadzenie i może ograniczyć możliwość rozwoju Spółki.
Emitent nie może wykluczyć, że organy ochrony konkurencji odmówią zgody na dokonanie przez Spółkę
koncentracji bądź stwierdzą, że działania Spółki naruszają zasady wolnej konkurencji, a w szczególności
nadużycie pozycji dominującej, i nałożą sankcje, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki działalności Spółki.
Ryzyko związane z powiązaniem z podmiotami z grupy kapitałowej PCC
Spółka jest silnie powiązana z podmiotami z grupy kapitałowej PCC. Powiązania te obejmują między innymi
sprzedaż produktów Spółki do podmiotów z grupy kapitałowej PCC oraz dokonywanie przez podmioty
z grupy kapitałowej PCC na rzecz Spółki dostaw surowców, a także świadczenie na rzecz Spółki usług
koniecznych dla wykonywania przez nią bieżącej działalności. Szczególnie silnie Spółka jest powiązana ze
spółką Polskie Centrum Teleinformatyki S.A., która prowadzi obsługę informatyczną oraz telekomunikacyjną
Spółki wraz z utrzymywaniem serwerów, domen internetowych oraz udostępnianiem sprzętu.
Istnieje ryzyko, że w sytuacji wyjścia Spółki z grupy kapitałowej PCC Spółka będzie musiała poszukać
alternatywnych dostawców usług świadczonych aktualnie przez podmioty z grupy kapitałowej PCC, co może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
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Ryzyko związane z możliwością zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez Spółkę
wystarczająco wykwalifikowanego personelu
Ze względu na to, że Emitent prowadzi działalność w branży chemicznej, sukces Spółki może zależeć od
możliwości zatrudnienia, wyszkolenia lub utrzymania przez Spółkę wykwalifikowanego personelu. Szczególnie
znaczące z punktu widzenia Emitenta jest posiadanie wykwalifikowanego personelu w zakresie produkcji,
sprzedaży chemikaliów oraz ochrony środowiska. W Polsce istnieje konkurencja w pozyskiwaniu
wykwalifikowanego personelu w sektorze chemicznym. W ocenie Emitenta może to wpływać na zwiększenie
kosztów osobowych związanych z pozyskaniem, utrzymaniem oraz motywowaniem posiadanych pracowników.
Ponadto istnieje ryzyko, że byli pracownicy będą chcieli wykorzystać zarówno kontakty handlowe, jak i knowhow nabyte podczas pracy u Emitenta. Spółka może nie być w stanie w krótkim czasie zastąpić poprzednich
pracowników nowymi, posiadającymi takie samo doświadczenie i umiejętności. Każdy z pracowników
uczestniczących w procesie produkcji wymaga odpowiedniego przeszkolenia oraz musi mieć odpowiedni staż
pracy i doświadczenie, zanim zacznie wykonywać pracę samodzielną. Wystąpienie powyższych ryzyk może
mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
Ryzyko związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Do Daty Prospektu w Spółce nie odnotowano żadnego śmiertelnego wypadku przy pracy ani też wypadku
powodującego trwałą niezdolność do pracy. W okresie od 2008 r. do dnia wniesienia Kompleksu KA do
Spółki, w jednostkach organizacyjnych Kompleksu KA także nie odnotowano żadnego śmiertelnego
wypadku przy pracy ani też wypadku powodującego trwałą niezdolność do pracy.
W związku z prowadzoną działalnością oraz ze specyfiką branży, w której działa Emitent, w Dacie Prospektu
w Spółce było zatrudnionych około 80 osób na stanowiskach narażonych na czynniki szkodliwe i uciążliwe.
W ocenie Emitenta koszty związane ze świadczeniami na rzecz pracowników, którzy ponieśli uszczerbek na
zdrowiu, nie miały istotnego wpływu na wzrost kosztów działalności Spółki.
W przypadku zwiększenia wymogów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności
rozszerzenia katalogu chorób zawodowych, nałożenia dodatkowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
stanowisk pracy, wzrostu liczby wypadków przy pracy oraz stwierdzenia wystąpienia chorób zawodowych,
Emitent mógłby być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów. Mogłoby to mieć istotny negatywny
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
Ryzyko związane z umową na udostępnienie nieruchomości przez PKN Orlen
Na podstawie umowy z dnia 19 lutego 2010 r. PKN Orlen udostępnia Spółce nieruchomość w Płocku, na
której zlokalizowana jest, należąca do Spółki, instalacja przesyłowa zapewniająca zaopatrzenie jednego
z kompleksów produkcyjnych Spółki w tlenek etylenu. Umowa przewiduje, że w przypadku kolizji instalacji
z przyszłymi działaniami PKN Orlen, Spółka zobowiązuje się do przeniesienia infrastruktury technicznej na
własny koszt w inne miejsce.
Ze wskazanym zapisem wiąże się ryzyko poniesienia przez Spółkę kosztów oraz wysiłku organizacyjnego
związanego z przeniesieniem instalacji przesyłowej. Należy również wskazać na ryzyko tymczasowego
przerwania dostaw tlenku etylenu do zakładu Spółki w Płocku (Etoksylacja II) i związaną z nim konieczność
zaopatrywania się w tę substancję u innych dostawców.
Ryzyko związane ze zmieniającymi się przepisami i niejasnymi interpretacjami prawa podatkowego
mającymi zastosowanie do Spółki
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Przepisy te bywają
niejednoznaczne, a ponadto brakuje spójnej i jednolitej interpretacji bądź praktyki organów podatkowych
w zakresie ich stosowania. Ze względu na różną interpretację przepisów prawa podatkowego ryzyko
związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach
rozwiniętych. Spółka nie może zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej
dla niej, interpretacji przepisów podatkowych stosowanych przez Spółkę. Ryzyko to może dotyczyć również
innych jurysdykcji, w których Spółka prowadzi swoją działalność.
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Ryzyko związane z możliwością wystąpienia pracowniczych sporów zbiorowych
Spółka narażona jest na ryzyko prowadzenia pracowniczych sporów zbiorowych. Na Datę Prospektu
48 pracowników Spółki należało do związków zawodowych, a interesy pracowników Spółki reprezentowały
4 zakładowe organizacje związkowe. Z uwagi na przynależność blisko 30% pracowników Spółki do
związków zawodowych reprezentujących ich interesy, Spółka może w przyszłości stanąć przed
koniecznością prowadzenia długotrwałych negocjacji ze związkami zawodowymi lub nawet spodziewać się
strajków, przerw w pracy lub innych akcji protestacyjnych. Wystąpienie podobnych okoliczności
w przyszłości może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową lub wyniki
jej działalności.
Ryzyko związane z brakiem uznania Kompleksu KA za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
W dniu 31 października 2011 r. PCC Rokita podpisała z Emitentem umowę objęcia akcji Spółki oraz umowę
przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych
(Kompleksu KA) z PCC Rokita na Spółkę.
Koncepcja zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest jednym z bardziej skomplikowanych pojęć prawa
podatkowego, w związku z czym może budzić wątpliwości praktyczne. Ze względu na wątpliwości, jakie
pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa budzi w praktyce, istnieje ryzyko sporu z organami
podatkowymi.
W przypadku, gdyby organy podatkowe uznały, że Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych
(Kompleks KA) będący przedmiotem aportu nie może być zakwalifikowany jako zorganizowana część
przedsiębiorstwa, mogłoby to spowodować obciążenie Spółki dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi.
Zaistnienie wskazanych powyżej sytuacji może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację
finansową i wyniki działalności.
Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi lub innymi postępowaniami pozasądowymi
W związku z prowadzoną działalnością oraz specyfiką branży, w której działa Emitent, Spółka jest narażona
na wszczęcie przeciwko niej postępowań cywilnych, administracyjnych, arbitrażowych lub innych
wynikających ze współpracy z klientami, kontrahentami, pracownikami, akcjonariuszami oraz innymi
osobami. Wszelkiego rodzaju postępowania mogą skutkować brakiem możliwości oszacowania czasu oraz
kosztów, które będą się wiązały z postępowaniem sądowym. Strony wszczynające postępowania przeciwko
Spółce mogą również żądać zapłacenia znaczących kwot lub też zadośćuczynienia w innej formie, co
mogłoby znacząco wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W ocenie Emitenta sam fakt wszczęcia
postępowania przeciwko Spółce mógłby negatywnie wpłynąć na jej wizerunek.
Wskazane powyżej okoliczności mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki
działalności Spółki. Należy wskazać, że Spółka w przeszłości była i aktualnie jest stroną postępowań
sądowych. Dokładny opis postępowań, których stroną jest Spółka, został zamieszczony w rozdziale „Opis
działalności Spółki” – „Postępowania sądowe i arbitrażowe”.
Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym
Podmiotem dominującym w stosunku do Spółki jest PCC SE, która na Datę Prospektu uprawniona jest do
wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane
zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie i objęte przez inwestorów, akcjonariusz ten nadal będzie
pozostawał akcjonariuszem większościowym względem Emitenta.
Dzięki posiadaniu większości głosów na Walnym Zgromadzeniu PCC SE może wywierać decydujący wpływ
na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych dotyczących funkcjonowania Spółki, takich jak
zmiana Statutu, podwyższenia czy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, emisji obligacji zamiennych,
wypłaty dywidendy i innych czynności, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wymagają większości
głosów (zwykłej lub kwalifikowanej) na Walnym Zgromadzeniu. PCC SE posiada również wystarczającą
liczbę głosów do powoływania większości członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje wszystkich
członków Zarządu. W związku z posiadanymi uprawnieniami PCC SE posiada zdolność do sprawowania
znaczącej kontroli nad działalnością Spółki.
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W związku z tym istnieje ryzyko, że przy wykonywaniu uprawnień korporacyjnych PCC SE może działać
w sposób sprzeczny z interesami Spółki lub innych akcjonariuszy.
Ryzyko awarii systemów informatycznych
Działalność Spółki wiąże się z wykorzystaniem systemów informatycznych zarówno koniecznych dla
prowadzonej działalności operacyjnej, jak i do zadań związanych z zarządzaniem Spółką. Emitent ponadto
wykorzystuje zaawansowane programy informatyczne służące do nadzorowania procesu produkcji. Obszar
teleinformatyki jest obsługiwany przez Polskie Centrum Teleinformatyki S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
będącą spółką zależną PCC SE. Spółka ta pełni rolę centrum kompetencyjnego IT, świadcząc usługi
teleinformatyczne dla PCC Exol.
Wystąpienie awarii systemów informatycznych wykorzystywanych w Spółce mogłoby skutkować czasowym
przestojem w produkcji oraz mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki
działalności Spółki.
Ryzyko związane z niespełnieniem przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej warunku
niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości
Z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Emitent uzyska status jednostki
zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. W jednostkach zainteresowania
publicznego działa komitet audytu. Jednakże w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada
nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie
nadzorczej (art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach). Na Datę Prospektu, Rada Nadzorcza Spółki liczy
pięciu członków, więc Spółka planuje skorzystać ze wskazanego wyłączenia.
Równocześnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach wynika, że przynajmniej jeden członek
komitetu audytu powinien spełniać warunki niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie
rachunkowości lub rewizji finansowej. W ocenie Spółki wymóg ten nie dotyczy sytuacji, gdy w ramach rady
nadzorczej nie powołano komitetu audytu, a jedynie jego zadania wykonywane są przez całą radę nadzorczą.
W chwili obecnej żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie spełnia jednocześnie wymogów
niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Z opisaną sytuacją wiąże się ryzyko odmiennej interpretacji wskazanych przepisów i w wypadku przyjęcia
wykładni innej niż zastosowana przez Spółkę istnieje ryzyko niespełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki
wymogu posiadania co najmniej jednego członka spełniającego kryterium niezależności i kwalifikacji
w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Ryzyko związane z zaistnieniem konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów
wobec Spółki a ich prywatnymi interesami
Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki poza pełnieniem funkcji w Spółce wchodzą w skład
organów innych spółek należących do Grupy PCC SE. Za działalność na rzecz spółek z Grupy PCC SE
osoby te często otrzymują wynagrodzenie. W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia
konfliktu interesów. Konflikt ten mógłby polegać na kolizji pomiędzy obowiązkiem działania w interesie Spółki
lub zachowywania niezależności, a obowiązkiem działania w interesie innej spółki z Grupy PCC SE lub
osobistymi interesami danej osoby. Interesy każdego z tych podmiotów, szczególnie po upublicznieniu
Spółki, nie muszą być tożsame z interesami Spółki lub jej akcjonariuszy. Istnieje ryzyko, że w sytuacji
wystąpienia konfliktu interesów konflikt ten zostanie rozstrzygnięty na niekorzyść Spółki.
Ryzyka związane z ochroną środowiska
Podstawowa działalność Spółki, zgodnie z nomenklaturą stosowaną w przepisach ochrony środowiska, jest
klasyfikowana jako „przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko” zgodnie z treścią § 2 ust.
1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Inna klasyfikacja, wynikająca
z przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, sytuuje instalacje Spółki jako wymagające pozwoleń
zintegrowanych wśród instalacji, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej
działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości.
28

PROSPEKT EMISYJNY – CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem
Aktualnie Spółka dysponuje wszystkimi koniecznymi dla swojej działalności zezwoleniami, tj. pozwoleniami
zintegrowanymi na korzystanie ze środowiska dla instalacji objętych wymaganiami Dyrektywy IPPC.
Udzielone pozwolenia obowiązują najczęściej przez 10 lat od daty wydania.
Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której: (i) ustawodawca zaostrzy wymogi dotyczące ochrony
środowiska, w szczególności na skutek wprowadzania przepisów prawa wspólnotowego, (ii) na PCC Exol
zostaną nałożone nowe obowiązki z zakresu ochrony środowiska, lub (iii) polski ustawodawca będzie
zmuszony dokonać zmian w interpretacji aktów prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska na
skutek uznania za niezgodną z prawem wspólnotowym.
Zgodnie z wymogami Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (Industrial Emission Directive) zastępującej
Dyrektywę IPPC, w czasie rewizji dokumentów Bref będą wydawane tzw. konkluzje BAT, a określone w nich
standardy emisyjne dla poszczególnych procesów staną się obowiązujące po 4 latach od ich opublikowania.
Ze względu na to, że polskie przepisy dotyczące planów operacyjno-ratowniczych nie zostały w pełni
dostosowane do przepisów prawa wspólnotowego, konieczność dokonania zmian w tym zakresie może
skutkować poniesieniem dodatkowych wydatków na inwestycje. Taka sytuacja mogłaby skutkować
koniecznością poniesienia wyższych nakładów inwestycyjnych lub też dostosowaniem istniejących na
terenie Spółki instalacji do nowych przepisów.
W konsekwencji wszelkie działania dostosowawcze mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki działalności Emitenta.
Ryzyko związane z zanieczyszczeniem gruntów, wód gruntowych oraz poniesieniem wyższych niż
planowane kosztów rekultywacji
Problem zanieczyszczenia środowiska gruntowego na terenie Spółki jest jednym z potencjalnych problemów
ekologicznych. W zakresie zanieczyszczenia gruntów w Dacie Prospektu Spółka zidentyfikowała następujące
ryzyka:
–

Ze względu na możliwość wykrycia na terenie działania Emitenta zanieczyszczenia gruntów,
przeniknięcia zanieczyszczeń do wód gruntowych oraz ich dalszego rozprzestrzenienia, Spółka ma
obowiązek monitorowania zanieczyszczeń. Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia sprawozdania
bazowego przed uaktualnieniem pozwolenia zintegrowanego po raz pierwszy po dniu 7 stycznia 2013
roku. Określony w sprawozdaniu bazowym stan zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych będzie
podstawą do oceny, czy po zakończeniu działalności stan zanieczyszczenia tych elementów środowiska
uległ pogorszeniu. Ewentualne spowodowanie zanieczyszczeń gruntowych mogłoby skutkować
koniecznością przeprowadzenia działań zabezpieczająco-rekultywacyjnych, których koszt mógłby
niekorzystnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Należy dodać, że Spółka prowadzi ciągły nadzór nad
miejscami magazynowania oraz operacji przeładunkowych, w których mogłoby dojść do zanieczyszczeń.
Nie można wykluczyć, że rozwój gamy produktowej Emitenta będzie się wiązał z koniecznością
poniesienia dodatkowych nakładów na utrzymanie właściwych zabezpieczeń wód i gruntów.

–

Nie można wykluczyć, że implementacja ewentualnych nowych przepisów (w tym dyrektyw UE) może
spowodować nałożenie na PCC Exol obowiązków związanych z usunięciem zanieczyszczeń. Zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy 2000/60/WE (tzw. „Ramowej Dyrektywy Wodnej”) opracowano plany
gospodarowania wodami, które zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r.
Zamierzenia ujęte w planach mogą mieć pośredni wpływ na obowiązki Spółki, a w konsekwencji na koszty
działań dostosowawczych.

W przypadku ujawnienia zanieczyszczeń właściwe organy administracji mogą nałożyć na Emitenta
obowiązki związane z ich usunięciem, co spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.
Ponadto w razie ujawnienia zanieczyszczeń istnieje ryzyko wysuwania cywilnoprawnych roszczeń przez
posiadaczy gruntów sąsiednich, a także przyszłych właścicieli nieruchomości w razie ich zbycia przez Spółkę.
Wystąpienie wskazanych powyżej sytuacji może spowodować konieczność dokonania znaczących nakładów
finansowych lub zapłaty odszkodowań, co w konsekwencji może mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Emitenta. Emitent nie posiada rezerw na koszty
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związane z usuwaniem zanieczyszczeń, co w przypadku konieczności poniesienia kosztów z tego tytułu
może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową lub wyniki działalności Emitenta.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę obowiązków w zakresie gospodarowania
wodami
Jako że kwestia zaopatrzenia Spółki w wodę oraz odprowadzania przez nią ścieków uregulowana została na
mocy umów ze spółkami z Grupy PCC Rokita, nie zachodzi ryzyko nałożenia bezpośrednio na Spółkę
dodatkowych obowiązków związanych z gospodarowaniem wodami.
Nie można jednakże wykluczyć sytuacji, w której na Spółkę mogą zostać nałożone dodatkowe obowiązki
związane z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi, co może mieć negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową lub wyniki działalności Emitenta. Należy jednocześnie wskazać, że prace obecnie
prowadzone w Komisji Europejskiej w zakresie prawa ograniczającego odprowadzanie niektórych substancji
do wód, nie będą miały wpływu na działalność Spółki, ponieważ wśród substancji obejmowanych zakazem
zrzutu nie znajdują się zanieczyszczenia emitowanych przez instalacje produkcyjne PCC Exol.
Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi
Ryzyko uzależnienia od sytuacji makroekonomicznej
Działalność Emitenta jest związana z branżą chemiczną, której rozwój jest silnie skorelowany z sytuacją
finansową w Polsce oraz na świecie. W ostatnich latach Polska notowała wzrost gospodarczy na poziomie
kilku procent PKB rocznie. Ze względu jednak na zawirowania na światowych rynkach finansowych oraz na
kryzys w Strefie Euro polska gospodarka może ucierpieć w następnych latach.
Wobec problemów finansowych Strefy Euro oraz obniżania ratingów kolejnych państw należących do Unii
Europejskiej, Emitent nie jest w stanie wykluczyć przejściowych trudności z utrzymaniem lub powiększeniem
wartości przychodów ze sprzedaży oraz z utrzymaniem lub powiększeniem poziomu zadłużenia. Na Datę
Prospektu Spółka nie może z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, jaki konkretnie wpływ na przemysł
chemiczny wywrze niekorzystna sytuacja gospodarcza na rynkach światowych, w tym w szczególności
w Europie. Emitent nie jest w stanie określić, jak długo ta sytuacja będzie miała miejsce oraz z jakimi
konsekwencjami będzie się wiązała. Istnieje także ryzyko ogłoszenia niewypłacalności lub poważnych
problemów z wypłacalnością przez część państw Strefy Euro. Taka sytuacja mogłaby spowodować
wystąpienie niektórych państw ze Strefy Euro bądź nawet jej rozwiązanie. Na skutek silnych powiązań
gospodarczych pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz resztą świata niekorzystna sytuacja w Strefie Euro
przełożyłaby się zapewne na funkcjonowanie gospodarek innych państw.
W ocenie Emitenta niekorzystna sytuacja makroekonomiczna w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz na
świecie mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki ze sprzedaży, spowodować wzrost cen surowców oraz
w dalszej kolejności wpłynąć negatywnie na wynik finansowy oraz na działalność Emitenta.
Ryzyko zmian cen rynkowych surowców
W ramach działalności Spółki istotną część kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i usług stanowi
koszt materiałów bezpośrednich, którymi są surowce chemiczne. Rynki surowcowe charakteryzują się dużą
zmiennością związaną z wahaniami koniunktury w gospodarce światowej. Rosnące ceny surowców
powodują z jednej strony obniżkę marż pośredników handlowych, jak i słabnący popyt u odbiorców. Z drugiej
strony malejące ceny mogą być oznaką słabnącego popytu i początków dekoniunktury gospodarczej. Na
rynku krajowym surowce podlegają podobnym tendencjom.
Produkcja środków powierzchniowo czynnych odbywa się w oparciu o trzy kategorie surowców: (i) oleochemikalia,
(ii) petrochemikalia oraz (iii) surowce mineralne i gazy takie jak: chlorek sodu, wapń, siarka, tlen czy azot.
W przypadku produktów masowych ceny surowców mają duży wpływ na przychody Emitenta. Istnieje ryzyko,
iż wysokie ceny surowców mogą wpływać na obniżenie sprzedaży w związku z koniecznością rezygnacji
przez Spółkę z nierentownych kontraktów.
Spółka nie może zapewnić, iż w przyszłości ceny wykorzystywanych przez Spółkę surowców nie wzrosną do
poziomów, które spowodują wzrost cen produktów Spółki ograniczających ich sprzedaż. Emitent nie jest
w stanie wykluczyć sytuacji, w której będzie pozyskiwał surowce po cenach wyższych niż konkurenci. Spółka
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nie może również zapewnić, że w każdej sytuacji będzie w stanie przerzucić wzrost cen surowców na
odbiorców swoich produktów. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub
wyniki działalności Spółki.
Ryzyko konkurencji
Produkty Spółki są w dużej mierze wytwarzane na skalę masową. Konkurencja na rynkach europejskich jest
bardzo duża. Rynkami docelowymi dla Spółki są rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu przy mniejszej liczbie konkurentów niż rynek w Europie Zachodniej.
W przypadku środków powierzchniowo czynnych istotne znaczenie ma integracja surowcowa, lokalizacja,
elastyczność i terminowość dostaw oraz skala produkcji. Pomimo iż Spółka należy do największych producentów
środków powierzchniowo czynnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, nie jest w stanie
wykorzystywać korzyści skali w takim stopniu jak duże międzynarodowe koncerny. Nie można zapewnić, że przy
rosnących cenach surowców Spółka będzie miała możliwość zaoferowania takich cen jak główni konkurenci.
Niektóre przedsiębiorstwa działające na rynku środków powierzchniowo czynnych mają dostęp do nowszej
myśli technologicznej oraz tańszych surowców niż Emitent. Mają również korzystniejsze położenie
geograficzne, dostęp do tańszej siły roboczej oraz odpowiednie rozwiązania logistyczne i większy wachlarz
produktów niż Spółka. Należy również zwrócić uwagę na procesy konsolidacyjne, które mogłyby
doprowadzić do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółek działających w tej samej branży.
Znaczną część produktów oferowanych przez Spółkę stanowią produkty standardowe, sprzedawane przez
międzynarodowe koncerny chemiczne takie jak BASF, Huntsman, Rhodia, Stepan, Sasol. Firmy te dzięki
wielkości produkcji, integracji surowcowej, dużemu portfolio produktowemu oraz know-how i wiedzy
aplikacyjnej są w stanie oferować niższe ceny i dobry serwis na wielu rynkach, w tym na rynkach
docelowych Spółki. Działania konkurencji wiążące się z dalszą konsolidacją firm, głębszą integracją
surowcową oraz możliwymi nowymi inwestycjami w moce produkcyjne mogą negatywnie wpłynąć na
wielkość udziałów rynkowych Spółki oraz mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową oraz
działalność Emitenta.
W ocenie Emitenta mogą również wzrosnąć moce produkcyjne wytwórców europejskich oraz światowych,
a w szczególności tych pochodzących z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Znaczny wzrost podaży mógłby nie
zostać zrównoważony odpowiednio wysokim popytem, co mogłoby spowodować spadek cen produktów
Emitenta.
Zwiększenie konkurencyjności na rynku środków powierzchniowo czynnych, zwiększenie produkcji związane
z nowocześniejszymi technologiami oraz wzrost podaży produktów mógłby niekorzystnie wpłynąć na poziom
przychodów generowanych przez Spółkę. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na sytuację
finansową oraz działalność Emitenta.
Ryzyko wprowadzenia barier celnych na surowce importowane spoza Unii Europejskiej
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska podlega wspólnotowej polityce
handlowej. Jednym z narzędzi ochrony rynku Unii Europejskiej są cła importowe. W lipcu 2010 roku przed
Komisją Europejską zostało wszczęte postępowanie antydumpingowe na alkohole tłuszczowe importowane
z Indii, Malezji i Indonezji. Skarga została zgłoszona przez europejskich producentów alkoholu: Cognis
GmbH i Sasol Olefins & Surfactants GmbH. Swoją skargę firmy te motywowały stosowaniem cen
dumpingowych przez azjatyckich producentów, czego konsekwencją miał być spadek generowanej marży
oraz utrata udziału tych firm w rynku alkoholu naturalnego w Europie. Po toczącym się ponad rok
postępowaniu Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu na 5 lat ceł antydumpingowych na
importowane alkohole tłuszczowe z państw objętych postępowaniem. Cło zostało ustalone w sposób
wartościowy dla każdego z producentów (Indie: VVF Ltd. – 46,98 EUR/t, wszystkie pozostałe indyjskie
przedsiębiorstwa – 86,99 EUR/t; Indonezja: P.T. Musim Mas – 45,63 EUR/t, wszystkie pozostałe
indonezyjskie przedsiębiorstwa – 80,34 EUR/t; Malezja: KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd. – 35,19 EUR/t,
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. – 61,01 EUR/t, Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. – 51,07 EUR/t,
wszystkie pozostałe malezyjskie przedsiębiorstwa – 61,01 EUR/t) i będzie podnosić cenę kupowanego
alkoholu przez odbiorców europejskich, w tym PCC Exol.
Wysokość nałożonego cła na alkohole tłuszczowe wskazanego powyżej nie wpłynął w sposób istotny na
koszty produkcji Spółki, istnieje jednakże ryzyko, iż w przyszłości, w celu ochrony interesów europejskich
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producentów surowców stosowanych przez Emitenta mogą zostać wszczęte postępowania podobne do
powyższego, których skutkiem może być zwiększenie ceny bądź nawet ograniczenie importu surowców
z krajów objętych postępowaniem.
Wprowadzenie barier celnych może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki
działalności Emitenta.
Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji
Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym oraz w żadnym alternatywnym
systemie obrotu. Nie ma zatem pewności, że Akcje będą przedmiotem aktywnego obrotu na GPW. Cena
Akcji na rynku giełdowym może być niższa niż cena Akcji w Ofercie na skutek szeregu czynników, w tym:
okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych Akcji Emitenta, zmian
w Zarządzie Emitenta, szacunków publikowanych przez analityków giełdowych, fluktuacji na polskim
i międzynarodowych rynkach finansowych.
Kursy i płynność akcji spółek notowanych na GPW zależą od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży
składanych przez inwestorów giełdowych. Zachowanie inwestorów jest również uzależnione od czynników
niezwiązanych bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, do których należy zaliczyć m.in. ogólną
sytuację makroekonomiczną Polski, sytuację na zagranicznych rynkach giełdowych. Dodatkowo, do
czynników, które również mogą mieć wpływ na cenę Akcji na rynku wtórnym, należą: emisja dodatkowych
akcji przez Spółkę, zbycie akcji przez akcjonariusza większościowego (PCC SE), którego udział Akcji po
przeprowadzeniu Oferty (w sytuacji w której zostaną zaoferowane i objęte wszystkie Akcje Oferowane),
w łącznej liczbie Akcji Spółki będzie kształtował się na poziomie ok. 81,2%, zaś udział w liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu wyniesie ok. 88,7%, wykup akcji własnych przez Spółkę oraz obniżenie kapitału
zakładowego. Nie można zapewnić, że inwestor nabywający Akcje Oferowane będzie mógł je zbyć
w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.
Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku
Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: (i) nie zostanie subskrybowana i należycie
opłacona co najmniej jedna Akcja Serii D na zasadach opisanych w Prospekcie, (ii) Zarząd Spółki nie złoży
do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie 12
miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu oraz 1 miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych inwestorom,
(iii) Zarząd Spółki podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty bądź (iv) sąd rejestrowy prawomocnym
postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Ponadto, Uchwała o Podwyższeniu zawiera upoważnienie dla Zarządu, o którym mowa w art. 432 § 4 KSH, do
określenia ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy. W terminie określonym
w harmonogramie Oferty Zarząd może skorzystać z upoważnienia i określić ostateczną sumę, o jaką zostanie
podwyższony kapitał zakładowy. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka, iż w przypadku określenia przez
Zarząd ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy, i subskrybowania przez inwestorów
w Ofercie mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż wynika z ustalonej przez Zarząd ostatecznej sumy
podwyższenia kapitału zakładowego, sąd rejestrowy może uznać, iż emisja Akcji Oferowanych nie doszła do
skutku i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków finansowych na
pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone
osobom subskrybującym Akcje Oferowane bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Opóźnienie rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie Uchwały o Podwyższeniu
będzie skutkować opóźnieniem w przekazaniu wpływów z Oferty, co może skutkować w odłożeniu w czasie
planowanych inwestycji. Taka sytuacja mogłaby mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki,
osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Należy dodać, że subskrybenci nie otrzymają Akcji w zamian
za Prawa do Akcji Serii D bez uprzedniej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.
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Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji Oferowanych lub PDA do obrotu na rynku regulowanym
Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji
Serii D do obrotu giełdowego, jak również z charakterem obrotu prawami do akcji na rynku giełdowym.
Dopuszczenie Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji Serii D wymaga szczegółowych ustaleń pomiędzy
Emitentem, Współoferującymi, KDPW i GPW. Rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych
do obrotu giełdowego, Zarząd GPW bierze pod uwagę: (i) sytuację finansową Emitenta i jej prognozę,
a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na
wyniki finansowe Emitenta, (ii) perspektywy rozwoju Emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji
zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, (iii) doświadczenie oraz kwalifikacje
członków organów zarządczych i nadzorczych Emitenta, (iv) warunki, na jakich emitowane były instrumenty
finansowe oraz ich zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego określonego wspólną
uchwałą Rady Giełdy i Zarządu Giełdy, (v) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po spełnieniu przez
Emitenta warunków, o których mowa w § 2 i § 3 Rozporządzenia o Rynku i Emitentach. Spółka dołoży
wszelkich starań, aby spełnić wszelkie kryteria dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji Serii D. Charakter obrotu prawami do akcji rodzi również
ryzyko, że w sytuacji niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku w wyniku odmowy zarejestrowania
podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy – posiadacz Praw do Akcji Serii D otrzyma jedynie zwrot
środków wynikających z iloczynu liczby Praw do Akcji Serii D znajdujących się na rachunku inwestora oraz
Ceny Akcji Oferowanych. Dla inwestora, który nabędzie Prawo do Akcji Serii D na GPW, może to oznaczać
poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłaci na rynku wtórnym za to Prawo do Akcji, będzie wyższa
od Ceny Akcji Oferowanych. Niedopuszczenie Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego może oznaczać
dla inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych papierów do dnia debiutu Akcji Serii D na GPW.
Jednym z kryteriów, jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych
notowań, jest rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku
i Emitentach, rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których
każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: (i) co
najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub (ii) co najmniej 500 tys. akcji spółki o łącznej wartości
wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 mln Euro, wg ostatniej ceny emisyjnej lub ceny
sprzedaży, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według prognozowanej ceny rynkowej.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, akcje te powinny spełniać dodatkowo następujące warunki:
(i) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, powinny wynosić co najmniej 60 mln PLN
albo równowartość w złotych co najmniej 15 mln Euro, (ii) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy
uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, powinno się
znajdować co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 100 tys.
akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4 mln PLN
albo równowartość w złotych równej co najmniej 1 mln Euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub
ceny emisyjnej.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych decyzje Zarządu
GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie
obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowy
ograniczenia sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem.
Na Datę Prospektu Emitent nie posiada wymaganego ani przez Rozporządzenie o Rynkach i Emitentach,
ani Regulamin GPW poziomu rozproszenia Akcji, które będą podlegać dopuszczeniu do obrotu giełdowego
(Akcje Serii C2). Istnieje ryzyko niedopuszczenia do obrotu giełdowego papierów wartościowych Emitenta
(Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii D), z uwagi na możliwość ukształtowania się struktury właścicielskiej i wartości
rynkowej Akcji Emitenta w sposób niespełniający kryteriów rynku regulowanego, o których mowa powyżej.
Liczba Akcji Dopuszczanych znajdujących się w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy wynosić będzie
min. 15%, spełniając wymóg § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Giełdy, jeśli objęte zostanie min. 4.806.000 Akcji
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Serii D i zachowany będzie warunek, iż żaden inwestor w ramach Oferty nie obejmie takiej liczby Akcji Serii
D, która umożliwi mu wykonywanie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Aby móc ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych (rynek podstawowy): (i) liczba Akcji Dopuszczanych znajdujących się w posiadaniu
mniejszościowych akcjonariuszy musi stanowić min. 25%, czyli bez względu na wartość Ceny Akcji
Oferowanych w Ofercie objętych powinno zostać min. 9.078.000 Akcji Serii D, bądź (ii) objęta powinna
zostać taka liczba Akcji Serii D, której wartość liczona wg Ceny Akcji Oferowanych wynosić będzie min. 17
mln EUR. W każdym z powyższych warunków zachowany powinien być warunek, iż żaden inwestor
w ramach Oferty nie obejmie takiej liczby Akcji Serii D, która umożliwi mu wykonywanie 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. W przypadku, gdy nie
będzie możliwe spełnienie wymaganych warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, Emitent
wystąpi z odpowiednimi wnioskami o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
równoległym.
Spółka nie zamierza wnioskować o wprowadzenie Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect w przypadku ich niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu zapisywania się na Akcje Oferowane
Zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące
od dnia otwarcia subskrypcji.
W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
w stosunku do wskazanego w harmonogramie Oferty (zob. rozdział „Warunki Oferty”) przesunięciu ulegnie
również termin przydziału Akcji Oferowanych, w konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się
obrót na GPW Prawami do Akcji oraz Akcjami Oferowanymi.
Konsekwencją dla inwestorów, którzy złożyli i opłacili zapisy, może być opóźnienie w możliwości rozporządzania
instrumentami finansowymi, które nabyli, albo gotówką, którą wpłacili.
Ryzyko związane z nieprawidłową subskrypcją i opłaceniem zapisu
Istnieje ryzyko związane z nieprawidłowościami w subskrypcji oraz opłaceniem zapisu. Wszelkie
konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi osoba
składająca zapis. Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach
określonych w Prospekcie skutkuje nieważnością zapisu.
Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego
lub ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego
Dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu giełdowego nastąpi po spełnieniu warunków, o których mowa
w „Ryzyku związanym z niedopuszczeniem Akcji Oferowanych lub PDA do obrotu na rynku regulowanym”
opisanym powyżej, po uprzednim podpisaniu przez Spółkę umowy z KDPW w sprawie rejestracji
w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii C2, Akcji Serii D oraz PDA, a także po podjęciu uchwały
przez Zarząd GPW na wniosek Spółki. Intencją Spółki jest również dopuszczenie, a następnie wprowadzenie
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Praw do Akcji Emitenta. Emitent dołoży
wszelkich starań, aby wprowadzenie Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego nastąpiło
w możliwie najkrótszym terminie. Emitent dokona wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji
Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego niezwłocznie po nastąpieniu okoliczności, które to
umożliwiają.
Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym wymaga spełnienia szeregu warunków,
m.in. zarejestrowania Akcji Serii D we właściwym dla Emitenta sądzie rejestrowym, a także rejestracji Akcji
Serii D w Krajowym Depozycie. Nie można wykluczyć, że procedura spełnienia powyższych warunków
opóźni wprowadzenie Akcji Serii D w stosunku do planowanego terminu.
Emitent informuje, że istnieje również ryzyko wystąpienia sytuacji, w której Zarząd GPW odmówi
wprowadzenia Akcji Serii D lub Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego. Zgodnie z § 11 Regulaminu
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GPW Zarząd GPW może uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego,
jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie tych
instrumentów finansowych do obrotu giełdowego.
Opóźnienie lub odmowa podjęcia przez Zarząd GPW uchwały może spowodować przesunięcie założonych
terminów wprowadzenia Akcji Serii C2, Akcji Serii D lub PDA do obrotu na GPW bądź też zaniechanie
procesu wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta do obrotu giełdowego.
Ryzyko zawieszenia notowań
Zgodnie z § 30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres
trzech miesięcy: (i) na wniosek Emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo
uczestników obrotu lub (iii) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW.
W ocenie Emitenta, taka sytuacja mogłaby spowodować czasowe trudności w zbyciu akcji wprowadzonych
do obrotu giełdowego.
Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć akcje spółki z obrotu giełdowego:
(i) jeżeli ich zbywalność stanie się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, (iv) w przypadku
wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Ponadto, oprócz wyżej wymienionych przypadków wykluczenia, na podstawie § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy,
Zarząd GPW może wykluczyć akcje spółki z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać pozostałe
warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego poza określonymi w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy,
(ii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek emitenta, (iv) wskutek
ogłoszenia upadłości emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że
wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu
emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie
dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym, (viii) wskutek podjęcia przez
Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa bądź (ix) wskutek otwarcia likwidacji
emitenta.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia
akcji z obrotu giełdowego przysługuje również KNF w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub
nienależytego wykonywania przez Emitenta szeregu obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej. Przed wydaniem takiej decyzji KNF zasięga opinii GPW. 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. W razie wykluczenia akcji z obrotu giełdowego spółka prowadząca rynek regulowany ma
obowiązek niezwłocznego przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości, za pośrednictwem agencji
informacyjnej.
W sytuacji gdy spółka prowadząca rynek regulowany zdecyduje się wykluczyć akcje z obrotu giełdowego,
zbycie akcji może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością dodatkowych kosztów, jak
i uzyskania ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu akcji przed wykluczeniem ich
z obrotu giełdowego.
Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą dokonywanymi na
podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, wprowadzającego lub inne
podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy
o Ofercie Publicznej, może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub
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sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych (ii) zakazać rozpoczęcia
oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia lub (iii) opublikować, na koszt
emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną,
subskrypcją lub sprzedażą.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, KNF może wielokrotnie stosować środki
wskazane w punktach (ii) i (iii) powyżej.
Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
Zgodnie z art. 17 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 emitenta lub
inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie
naruszenie może nastąpić, KNF z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, może: (i) nakazać
wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenia lub
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub (iii) opublikować, na koszt
emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym,
KNF może wielokrotnie stosować środki wskazane w punktach (ii) i (iii) powyżej.
KNF może także stosować powyżej przedstawione środki w przypadku, gdy z treści dokumentów lub
informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej wynika, że: (i) oferta publiczna,
subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty lub ich
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,
(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów
prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub (iv) status prawny papierów
wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych
papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
Emitent nie jest w stanie zagwarantować, że w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek, która
mogłaby spowodować, że KNF zdecyduje się zakazać lub wstrzymać przeprowadzenie Oferty czy ubieganie
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW.
Ryzyko naruszenia prawa przez podmioty określone w art. 97 i 99 Ustawy o Ofercie Publicznej
Na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego, kto: (i) nabywa lub zbywa papiery
wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie Publicznej, (ii) 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, (iii) przekracza określony próg
ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,
(iv) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, (v) 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, (vi) 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, (vii) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadku,
o którym mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, (viii) 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, (ix) nie dokonuje
w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej, (x) 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, (xi) bezpośrednio lub
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pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie
Publicznej, (xii) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74,
art. 79 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, (xiii) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, (xiv) nie czyni zadość żądaniu, o którym
mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, (xv) wbrew obowiązkowi, określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej, nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu
wyjaśnień, (xvi) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, (xvii)
dopuszcza się czynu określonego w pkt (i)-(xvi) powyżej, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, KNF może, w drodze decyzji następującej po
przeprowadzeniu rozprawy, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln zł.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto proponuje publiczne nabycie papierów
wartościowych bez wymaganego ustawą: (i) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami
wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub (ii) udostępnienia prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów, podlega grzywnie
do 1 mln zł albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie.
Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych w inny sposób niż
w drodze oferty publicznej. Kto dopuszcza się wyżej wymienionych czynów, działając w imieniu lub interesie
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podlega grzywnie do 1 mln
zł albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie. W przypadku czynu mniejszej
wagi, wymiar grzywny wynosi do 250 tys. zł.
Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych
przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego – uprawnienia KNF

obowiązków

W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w art. 157 i 158
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił
obowiązków karę pieniężną do wysokości 1 mln zł albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na
rynku regulowanym, albo nałożyć obie kary łącznie.
W sytuacji, gdy spółki publiczne nie wykonują lub wykonują nienależycie obowiązki, wskazane w art. 96
Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków karę pieniężną
do wysokości 1 mln zł albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, albo
nałożyć obie kary łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 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. Na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez
KNF papiery wartościowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie
interesów inwestorów.
W sytuacji gdy spółka prowadząca rynek regulowany zdecyduje się wykluczyć akcje z obrotu giełdowego,
zbycie akcji spółki może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością dodatkowych kosztów, jak
i uzyskania ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu akcji przed wykluczeniem ich
z obrotu giełdowego.
Ryzyko związane z odmową przyjmowania deklaracji nabycia akcji oraz zapisów na akcje przez
Inwestorów Instytucjonalnych
Inwestorami Instytucjonalnymi uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych na zasadach określonych
w Prospekcie są rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego. Spośród wyżej wymienionych
inwestorów zapisy na Akcje Oferowane będą mogły złożyć jedynie te podmioty, które zostaną zaproszone do
uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu, a po jego zakończeniu otrzymają ponadto zaproszenie do
złożenia zapisu. Zgodnie z powyższym, zwraca się uwagę inwestorom, że osoby niespełniające wyżej
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wymienionych kryteriów muszą się liczyć z ryzykiem odmowy przyjęcia deklaracji nabycia Akcji Oferowanych
oraz ryzykiem odmowy przyjęcia zapisu.
Ryzyko dochodzenia roszczeń w stosunku do inwestorów, którzy nie złożą zapisu mimo wezwania
Inwestorzy Instytucjonalni, którzy wezmą udział w procesie budowy księgi popytu i którzy w tym procesie
złożą deklarację nabycia Akcji z ceną równą lub wyższą od ostatecznie ustalonej Ceny Akcji Oferowanych,
mogą otrzymać zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Nie złożenie zapisu na liczbę akcji
wskazaną w zaproszeniu może spowodować roszczenia Emitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania inwestora, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 471 i następne).
Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty
Zarząd do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, może podjąć
decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Jeżeli odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, Emitent nie będzie zobowiązany
do podania powodów takiego odstąpienia, co będzie równoznaczne z odwołaniem Oferty. Odstąpienie od
przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych może mieć
miejsce jedynie, jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą ograniczyć szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie
do objęcia wszystkich Akcji Oferowanych lub które to zdarzenia mogą powodować zwiększone ryzyko
inwestycyjne dla subskrybentów Akcji Oferowanych. Chodzi w szczególności o następujące zdarzenia:
(i) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub na świecie; (ii) istotna zmiana sytuacji
na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie; (iii) istotna negatywna zmiana w zakresie działalności,
zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Emitenta; (iv) istotna zmiana
wpływająca na działalność Spółki lub poniesienie istotnej szkody przez Spółkę lub istotne zakłócenie jej
działalności; (v) wystąpienie innych nagłych zmian powodujących, że przeprowadzenie Oferty byłoby
niemożliwe lub byłoby niekorzystne dla Spółki; (vi) zawieszenie lub ograniczenie obrotu instrumentami
finansowymi na GPW; (vii) uzyskanie niesatysfakcjonującego popytu na Akcje Oferowane w ramach
budowania księgi popytu; (viii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny
wpływ na funkcjonowanie Emitenta.
Zarząd, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, może w każdym czasie zawiesić przeprowadzenie Oferty.
Jeżeli zawieszenie nastąpi przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych,
Emitent nie będzie zobowiązany do podania powodów takiego zawieszenia. Zawieszenie przeprowadzenia
Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych może mieć miejsce jedynie,
jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą ograniczyć szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie do objęcia
wszystkich Akcji Oferowanych lub które to zdarzenia mogą powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla
subskrybentów Akcji Oferowanych.
Zawieszenie Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia.
Podjęcie decyzji o wznowieniu Oferty nastąpi w każdym razie w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty
było dalej prawnie możliwe, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, o zawieszeniu lub wznowieniu przeprowadzenia Oferty
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51
Ustawy o Ofercie Publicznej, po jego zatwierdzeniu przez KNF. Aneks ten będzie podany do publicznej
wiadomości w ten sam sposób, w jaki udostępniono Prospekt do publicznej wiadomości.
Jeżeli do zawieszenia przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów
Indywidualnych, wszystkie złożone zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły zapisy, będą
mogły uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia
udostępnienia aneksu do niniejszego Prospektu w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. Zwrot wpłat
na Akcje Oferowane zostanie dokonany na rachunek pieniężny wskazany w formularzu zapisu, w terminie
14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli.
Jeżeli do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od
Inwestorów Indywidualnych, wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne, a dokonane płatności zostaną
zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o odstąpieniu
od przeprowadzenia Oferty.
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Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a w przypadku odstąpienia przez Emitenta od
Oferty lub w przypadku zawieszenia Oferty dokonujący wpłaty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek
odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku
z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.
W przypadku odstąpienia od Oferty, na podstawie niniejszego Prospektu Akcje Emitenta nie zostaną
wprowadzone do obrotu na żadnym rynku regulowanym. Spółka nie zamierza także wnioskować
o wprowadzenie Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Ryzyko związane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej
W przypadku naruszenia zasad prowadzenia akcji promocyjnej Oferty, zgodnie z art. 53 ust. 2-4 Ustawy
o Ofercie Publicznej, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej
prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub
(ii) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez
Komisję nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt (i) powyżej lub treść materiałów promocyjnych lub
reklamowych narusza przepisy ustawy, lub (iii) opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym
z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. Ponadto, w przypadku stwierdzenia
naruszenia obowiązków wynikających z art. 53 ust. 2-4 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja może również
nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 250 tys. zł.
Ryzyko związane ze wzrostem podaży Akcji Spółki po zakończeniu subskrypcji
Ewentualny napływ znaczącej liczby akcji na rynek, wynikający z podjęcia przez dotychczasowego
akcjonariusza Spółki decyzji o sprzedaży części posiadanych Akcji może mieć, choćby przejściowo, istotny,
negatywny wpływ na cenę rynkową Akcji. Nie można więc zapewnić, że w takim przypadku cena rynkowa
Akcji nie obniży się.
Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF
Istnieje ryzyko niezatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu, w przypadku gdy ten nie odpowiada pod
względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. W sytuacji, w której Komisja odmówi
zatwierdzenia aneksu do Prospektu przed rozpoczęciem Oferty, wówczas może nakazać m.in. wstrzymanie
rozpoczęcia Oferty, co nie wywoła jakichkolwiek skutków dla inwestorów.
W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF po rozpoczęciu Oferty, KNF może
m.in. zakazać dalszego jej prowadzenia lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji
do obrotu na GPW.
Ryzyko związane z określeniem ostatecznej liczby oferowanych akcji
Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji, na podstawie art. 54
Ustawy o Ofercie Publicznej. Określenie to zostanie dokonane na zasadach opisanych w Prospekcie.
Określenie ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D rodzi następujące ryzyka:
–

subskrybowanie mniejszej liczby Akcji Serii D niż określona przez Zarząd Spółki ostateczna liczba
oferowanych akcji może budzić wątpliwości, czy emisja Akcji Serii D doszła do skutku, a w konsekwencji
może skutkować odmową rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego;

–

subskrybowanie większej liczby Akcji Serii D niż wynikającej z określonej przez zarząd ostatecznej liczby
oferowanych akcji spowoduje, że Zarząd Spółki, przydzielając akcje, dokona redukcji zapisów.
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ISTOTNE INFORMACJE
Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Prospektu,
mają znaczenie nadane im w rozdziale „Skróty i definicje” – „Definicje ogólne”. Niektóre terminy branżowe
oraz inne wyrażenia używane w Prospekcie zostały wyjaśnione także w rozdziale „Skróty i definicje”
– „Definicje branżowe”.
Prospekt został sporządzony przez Emitenta w związku z Ofertą przeprowadzaną wyłącznie na terytorium
Polski oraz Dopuszczeniem w celu przedstawienia potencjalnym inwestorom informacji o Spółce, Ofercie
oraz Akcjach Oferowanych oraz umożliwienia im podjęcia decyzji co do inwestycji w Akcje Oferowane. Na
Datę Prospektu nie jest przewidywane podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu udostępnienie
Prospektu do publicznej wiadomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w innych
Państwach Członkowskich, na podstawie rozwiązań przyjętych w przepisach Dyrektywy Prospektowej.
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, używane w Prospekcie terminy „PCC Exol”, „Spółka” oraz „Emitent”
dotyczą PCC Exol S.A. jako emitenta Akcji Oferowanych, bez uwzględniania podmiotów powiązanych
z Emitentem.
O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Emitenta
lub kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu.
Zastrzeżenia
Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w Akcje Oferowane pociąga za sobą w szczególności
ryzyko finansowe i że w związku z tym przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej nabycia Akcji
Oferowanych przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu, a w szczególności z treścią
rozdziału „Czynniki ryzyka” oraz „Warunki Oferty”. Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą udziału w Ofercie,
przyszli inwestorzy muszą polegać wyłącznie na swojej własnej analizie Spółki przeprowadzanej w oparciu
o informacje zawarte w Prospekcie, a w szczególności wziąć pod uwagę ryzyko związane z inwestycją w Akcje
Oferowane.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie została upoważniona do udzielania
informacji lub składania oświadczeń w związku z Ofertą lub Dopuszczeniem innych niż zawarte
w Prospekcie, a jeżeli informacje takie lub oświadczenia zostały udzielone lub złożone, nie należy ich
uważać za autoryzowane przez Spółkę lub Współoferujących.
Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej, inwestycyjnej lub podatkowej.
Zaleca się, aby każdy przyszły inwestor uzyskał poradę swoich doradców prawnych, finansowych lub
podatkowych w kwestiach prawnych, finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w Akcje
Oferowane.
Ani Spółka, ani Współoferujący nie składają przyszłym inwestorom żadnych zapewnień co do zgodności
z prawem inwestycji w Akcje Oferowane dokonywanej przez danego inwestora.
Współoferujący działają w związku z Ofertą jedynie na rzecz Spółki.
Zmiany do Prospektu
Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, że w okresie od Daty Prospektu do dnia jego
udostępnienia do publicznej wiadomości sytuacja Spółki nie uległa zmianie ani też, że informacje zawarte
w Prospekcie są aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po Dacie Prospektu w jakimkolwiek terminie
określonym w Prospekcie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, który
z tych terminów nastąpił wcześniej.
Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF może podlegać zmianom
i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu lub w formie
komunikatów aktualizujących.
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Aneksy
KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do Prospektu, jeżeli nie odpowiada on pod względem formy lub
treści wymogom określonym w przepisach prawa. Konsekwencją niezatwierdzenia aneksu do Prospektu
może być wstrzymanie rozpoczęcia Oferty, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie procesu Dopuszczenia.
Jeżeli aneks do Prospektu zostanie udostępniony przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych,
osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego
zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, na zasadach określonych w art. 51a Ustawy
o Ofercie Publicznej.
W przypadku gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne będzie przygotowanie
aneksów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane, jako odrębne dokumenty, wszystkie
aneksy do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się uwagę przyszłych inwestorów, że
w takim przypadku niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być nieaktualne na dzień jego publikacji,
a przyszli inwestorzy powinni przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt, jak i wszystkie aneksy do
Prospektu opublikowane w dniu i po dniu publikacji Prospektu.
Komunikaty aktualizujące
W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży
Akcji Oferowanych, a także dopuszczenia Praw do Akcji, Akcji Oferowanych lub Akcji Serii C2 do obrotu na
GPW, które nie uzasadniają sporządzenia aneksu do Prospektu, ale powodują zmianę treści Prospektu,
Spółka będzie mogła udostępnić informację o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie komunikatu
aktualizującego do Prospektu w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udostępnienie komunikatu
aktualizującego następuje w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, przy czym taki komunikat
powinien zostać jednocześnie przekazany do KNF.
Prezentacja informacji finansowych i innych danych
W Prospekcie zostało zamieszczone zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia
2011 r., składające się ze sprawozdań z sytuacji finansowej sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009 r.,
31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2011 r., sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań ze zmian
w kapitale własnym oraz sprawozdań z przepływów pieniężnych sporządzonych za lata zakończone
31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2011 r. („Sprawozdania Finansowe”). Sprawozdania
Finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSR”) zatwierdzonymi przez Unię
Europejską („UE”). Prezentacja informacji finansowych zgodnie z MSR wymaga przyjęcia przez kierownictwo
szacunków i założeń, które mogą mieć wpływ na wartości wykazane w Sprawozdaniach Finansowych
i notach do Sprawozdań Finansowych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od przyjętych szacunków.
Sprawozdania Finansowe podlegały badaniu przez BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. BDO Sp. z o.o.
wydała opinię bez zastrzeżeń z badania Sprawozdań Finansowych. Sprawozdania Finansowe prezentowane
są w walucie funkcjonalnej Emitenta i walucie prezentacji Spółki, którą jest PLN. Ponadto, o ile nie
zaznaczono inaczej, dane finansowe i statystyczne zawarte w Prospekcie również są wyrażone w PLN.
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Spółki przedstawione w Prospekcie
pochodzą ze Sprawozdań Finansowych lub zostały obliczone na ich podstawie, chyba że wskazano, iż
zostały one opracowane w oparciu o inne źródła takie jak zapisy księgowe i opracowania sporządzone przez
Spółkę na własne potrzeby. Niektóre dane arytmetyczne, które znajdują się w Prospekcie, w tym dane
finansowe i operacyjne, zostały zaokrąglone. Z tego powodu w niektórych wypadkach suma liczb
w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w Prospekcie może nie odpowiadać dokładnie
łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. Podobnie, niektóre wartości procentowe w tabelach
zamieszczonych w Prospekcie również zostały zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać
dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy porównywalnymi okresami zostały obliczone na bazie kwot
oryginalnych, a nie zaokrąglonych.
O ile nie wskazano inaczej, w Prospekcie odniesienia do „PLN”, „złotych” lub „zł” są odniesieniami do
prawnego środka płatniczego na terytorium Polski, odniesienia do „euro”, „EUR” lub „€” są odniesieniami do
wspólnej waluty wprowadzonej na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na
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mocy traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, odniesienia do „USD” są odniesieniami do dolarów
amerykańskich będących prawnym środkiem płatniczym Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Informacje Finansowe Pro Forma
Do Spółki została wniesiona aportem zorganizowana część przedsiębiorstwa – Kompleks Środków
Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA) przez PCC Rokita, opisana szczegółowo w rozdziale „Opis
działalności Spółki” – „Działalność podstawowa” – „Przeniesienie Kompleksu KA”. Zdaniem Zarządu
transakcja przejęcia Kompleksu KA stanowiła istotną zmianę w działalności Spółki i na tej podstawie Zarząd
zdecydował o przygotowaniu informacji finansowej pro forma połączonego podmiotu (PCC Exol oraz
Kompleksu KA).
W związku z powyższym, w celu umożliwienia inwestorom dokonania odpowiedniej analizy i oceny sytuacji
gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju Spółki, Emitent w wypełnieniu art. 4a ust. 1
Rozporządzenia 809/2004 sporządził oraz zamieścił w Prospekcie audytowane informacje finansowe pro forma
na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2011 r. dotyczące przejęcia Kompleksu KA („Informacje Finansowe
Pro Forma”) na zasadach określonych w Rozporządzeniu 809/2004 (Załącznik nr II). BDO Sp. z o.o. jako
niezależny biegły rewident przeprowadził prace poświadczające, a także przygotował raport dotyczący Informacji
Finansowych Pro Forma sporządzonych w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie 809/2004, które zostały
zamieszczone w Prospekcie.
Informacje Finansowe Pro Forma zostały przygotowane w celu pokazania wpływu przejęcia Kompleksu KA
na sytuację finansową i majątkową Emitenta, przy założeniu hipotetycznej sytuacji przejęcia Kompleksu KA
przez PCC Exol w dniu rozpoczęcia się okresu pro forma, czyli 1 stycznia 2011 r.
Informacje Finansowe Pro Forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych, w oparciu
o określone założenia i korekty pro forma i ze względu na swój hipotetyczny charakter nie przedstawiają
rzeczywistego wyniku finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki. Informacje Finansowe Pro Forma zostały
ustalone w sposób szacunkowy, ze względu na brak stosownej ewidencji księgowej prowadzonej dla
Kompleksu KA, w związku z czym dane te mogą być różne od ich rzeczywistych wartości, co może
powodować znaczne odchylenia wartości poszczególnych pozycji w sprawozdaniu finansowym za okres
następujący po okresie objętym Informacjami Finansowymi Pro Forma.
Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne
W Prospekcie Spółka przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące
z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł
zewnętrznych, które Spółka uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą być przybliżone,
szacunkowe lub zawierać zaokrąglone liczby. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące Polski
oraz rynku, na którym Spółka prowadzi działalność, zostały zaczerpnięte głównie z oficjalnych informacji
publikowanych przez GUS oraz NBP. Należy podkreślić, że w każdym przypadku dane makroekonomiczne
i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać opracowane w ten sam sposób, co
tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie można również zapewnić, że osoba trzecia
stosująca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki.
Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także informacje na
temat pozycji rynkowej Spółki zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane na podstawie
założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, jak również na podstawie danych zaczerpniętych z raportów
opracowanych na zlecenie Spółki przez osoby trzecie lub danych z innych publicznie dostępnych źródeł,
publikacji branżowych lub ogólnych, raportów publikowanych przez Eurostat, GUS oraz z polskich gazet.
Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich
informacji w Prospekcie. Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe,
branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje
osób trzecich, branżowe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji. W przypadku informacji
pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie
przytoczone, oraz w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji
pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów, których pominięcie mogłoby sprawić, że
informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd.
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Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane
ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne
i kompletne. Podczas sporządzania Prospektu ani Spółka, ani Współoferujący nie przeprowadzali
niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono również analizy
adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub
dokonania szacunków i prognoz. Ani Spółka, ani Współoferujący nie są w stanie zapewnić, że informacje
takie są dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych danych, że prognozy takie zostały sporządzone
na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy te okażą się trafne.
Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku,
zaprezentowanych w Prospekcie, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż
oświadczenia dotyczące faktów zaszłych w przeszłości, w tym oświadczenia, w których, przed którymi albo
po których, występują wyrazy takie jak „cele”, „sądzi”, „przewiduje”, „dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”,
„uprzedzając”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych
ważnych czynników będących poza kontrolą Spółki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki,
perspektywy i rozwój Spółki będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych
stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane przez Spółkę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają
się na wielu założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalności Spółki oraz otoczenia,
w którym Spółka prowadzi działalność i będzie prowadziła działalność w przyszłości. Niektóre takie czynniki,
które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i rozwój Spółki będą różniły się od tych
opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, opisane są w rozdziałach „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej”, „Czynniki ryzyka” oraz w innych rozdziałach Prospektu. Takie stwierdzenia są
aktualne jedynie na Datę Prospektu. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu
GPW, Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem
się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.
Inwestorzy powinni być świadomi, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że
rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów wyrażonych
w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wśród czynników takich występują między innymi:
–

Ryzyka dotyczące działalności Emitenta, w szczególności: ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oraz
zakłóceniem dostaw surowców oraz ryzyko wzrostu kosztów finansowania;

–

Ryzyka związane z ochroną środowiska, w tym: ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem
ze środowiska i bezpieczeństwem;

–

Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi, w tym: ryzyko
uzależnienia od sytuacji makroekonomicznej, ryzyko zmian cen rynkowych surowców czy ryzyko
konkurencji.

Prezentowana lista powyższych czynników nie jest wyczerpująca. Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach
dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością wziąć pod uwagę wyżej wskazane czynniki oraz inne
zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego,
w którym Spółka działa. Spółka nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia, że czynniki opisane
w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną
z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub typową.
Z zastrzeżeniem Informacji Finansowych Pro Forma Prospekt nie zawiera żadnych prognoz wyników ani
wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004.
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WPŁYWY Z OFERTY
Na Datę Prospektu Spółka nie może dokładnie określić wpływów z emisji Akcji Oferowanych, ponieważ
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po Dacie Prospektu na podstawie własnej analizy Spółki, jej
otoczenia oraz sytuacji makroekonomicznej, a w tym sytuacji na rynkach kapitałowych. Przy założeniu
wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych na poziomie około 42 mln zł, oraz łącznych szacunkowych
kosztach Oferty poniesionych przez Emitenta na poziomie około 2 mln zł, w tym: (i) przygotowanie
i przeprowadzenie Oferty wyniesie około 1,2 mln zł, (ii) sporządzenie Prospektu wyniesie około 0,5 mln zł
oraz (iii) promocja Oferty wyniesie około 0,3 mln zł, szacunkowe wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych
kształtować się będą na poziomie około 40 mln zł. Prowizja na rzecz Współoferujących została opisana
w rozdziale „Informacje dodatkowe” – „Podmioty zaangażowane w Ofertę” – „Współoferujący”.
Cena Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony
niniejszy Prospekt, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty.
Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych oraz rzeczywistej
wielkości kosztów Oferty zostaną przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu
bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Planowane wykorzystanie środków z emisji Akcji Oferowanych

Lp.

Cel emisji

1. Budowa instalacji do postaciowania
niejonowych środków powierzchniowo
czynnych
2. Modernizacja ciągu produkcyjnego
do wytwarzania amfoterycznych środków
powierzchniowo czynnych
Razem

Całkowite
przewidywane
nakłady

Finansowanie
ze środków
pozyskanych
z Oferty

Finansowanie
ze środków własnych
lub kredytów

35 mln PLN

35 mln PLN

0 mln PLN

5 mln PLN

5 mln PLN

0 mln PLN

40 mln PLN

40 mln PLN

0 mln PLN

Źródło: Spółka

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych celów. Wpływy uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na
poniższe cele według kolejności odpowiadającej priorytetom Emitenta.
W przypadku, gdyby uzyskane wpływy z emisji Akcji Serii D były niższe od oczekiwanych, w celu realizacji
wyżej wymienionych projektów Spółka będzie dodatkowo korzystała z finansowania z wykorzystaniem m.in.
środków własnych oraz finansowania dłużnego, takiego jak kredyty bankowe, pożyczki, obligacje
korporacyjne, leasing itp. Wielkość pozyskanego finansowania dłużnego byłaby uzależniona od zdolności
kredytowej Spółki. W sytuacji uzyskania wpływów netto w wysokości niższej niż szacowana, Spółka nie
zamierza rezygnować z żadnego z opisywanych celów. Zaangażowanie środków emisyjnych zostanie
elastycznie dopasowane do poszczególnych celów, a kolejność i poziom ich realizacji zależny będzie jedynie
od szybkości i wielkości pozyskiwanego dla nich dofinansowania. W przypadku pozyskania wpływów z emisji
Akcji Serii D niższych od oczekiwanych, znacznemu wydłużeniu ulec może horyzont czasowy realizacji
planowanych celów emisji.
W przypadku pozyskania z Oferty kwoty wyższej niż szacowana, Emitent przeznaczy pozyskaną nadwyżkę
na kapitał obrotowy.
W przypadku, w którym jakikolwiek z celów emisji Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku, bądź jego
realizacja wg Zarządu Spółki okaże się m.in. nierealna, nieopłacalna bądź niezgodna z bieżącą strategią
Emitenta, Spółka nie wyklucza zmiany celów emisji. Na Datę Prospektu Zarząd nie określił alternatywnych
celów emisji. W przypadku zmiany przeznaczenia środków z emisji Akcji Oferowanych Emitent poda taką
informację do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu bądź w przypadku, gdy
Prospekt utraci ważność, w formie raportu bieżącego, zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa.
Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Oferowanych, do czasu realizacji projektów finansowanych
z emisji Akcji Serii D lokowane będą w krótkoterminowe lokaty bankowe, krótkoterminowe obligacje
skarbowe, korporacyjne lub komunalne.
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Opis projektów finansowanych z emisji Akcji Oferowanych
Cel 1.: Budowa instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych
Budowa instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych – wieży kriogenicznej
do perełkowania o maksymalnej zdolności produkcyjnej 10 tys. t/rok wraz z konieczną bazą magazynową.
Uruchomienie tej instalacji pozwoli na zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych masowych niejonowych
środków powierzchniowo czynnych – polietylenoglikoli w postaci granulatu łatwego do wykorzystania przez
odbiorców.
Projekt tej instalacji zakłada również w przyszłości budowę stanowisk do konfekcjonowania produktów,
zwiększając zróżnicowanie sprzedaży pod względem rodzaju i pojemności opakowań. Nie są to jednak
zadania, które będą finansowane ze środków pozyskanych z Oferty.
Uruchomienie instalacji umożliwi Spółce wejście na rynek surfaktantów niejonowych postaciowanych dzięki
czemu Emitent powiększy swoja przewagę konkurencyjną w branży aplikacji przemysłowych oraz
detergentów i personal care. Ponadto realizacja niniejszego celu pozwoli Spółce m.in. na powiększenie
udziału rynkowego, poszerzenie portfolio produktowego oraz pozyskanie kluczowych klientów w branży.
Emitent zamierza rozpocząć inwestycję w 2012 r., a jej realizacja może potrwać ok. 1,5-2,5 roku. Na Datę
Prospektu Spółka nie podjęła jeszcze żadnych działań związanych z realizacją niniejszej inwestycji.
Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją niniejszego celu wyniosą ok. 35 mln PLN.
Cel 2.: Modernizacja ciągu produkcyjnego do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo
czynnych
Modernizacja ciągu produkcyjnego do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych
– betain, będących składnikiem środków czystości personal care o wyższej jakości. Projekt ten planowany
jest w Brzegu Dolnym. Maksymalna planowana zdolność produkcyjna to ok. 5 tys. t/r. Ze względu na
przeznaczenie tych surfaktantów do wyrobów z wyższej półki są to produkty wysokomarżowe.
Uruchomienie instalacji do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych umożliwi
Emitentowi m.in. powiększenie udziału rynkowego, poszerzenie portfolio produktowego oraz pozyskanie
kluczowych klientów w branży co przyczyni się do powiększenia przewagi konkurencyjnej PCC Exol.
Emitent zamierza rozpocząć inwestycję w 2012 r., a jej realizacja może potrwać 1,5-2,5 roku. Na Datę
Prospektu Spółka nie podjęła jeszcze żadnych działań związanych z realizacją niniejszej inwestycji.
Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją niniejszego celu wyniosą ok. 5 mln PLN.

Na Datę Prospektu żaden z powyższych projektów nie otrzymał jeszcze zgody organów korporacyjnych
Emitenta – Spółka zamierza uzyskać je po zakończeniu Oferty. Zgodnie z § 12 Regulaminu Zarządu
Emitenta organem korporacyjnym uprawnionym do wyrażenia zgody na realizację inwestycji jest Zarząd.
Pomimo tego, iż dokumenty korporacyjne Emitenta nie przewidują by realizacja opisywanych celów emisji
wymagała uzyskania zgody Rady Nadzorczej, realizacja inwestycji w postaci budowy instalacji do
postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych, na co Spółka zamierza przeznaczyć kwotę
35 mln PLN, może wiązać się z zaciąganiem przez Spółkę znacznych zobowiązań. Równocześnie
zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki lub zawarcie umowy
handlowej o wartości przekraczającej 15% przychodów zrealizowanych przez Spółkę w poprzednim roku
obrotowym (zgodnie z § 20 ust. 2 lit. l Statutu) wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej (zgodnie z § 20
ust. 2 lit. m Statutu). Dlatego też Spółka realizując wskazany cel emisji nie może wykluczyć konieczności
uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności niezbędnych dla osiągnięcia
tego celu. Taka zgoda nie będzie jednak zgodą na realizację celu emisji, ale zgodą na dokonanie konkretnej
czynności prawnej niezbędnej dla realizacji planowanej inwestycji.
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ROZWODNIENIE
Według najlepszej wiedzy Spółki, na Datę Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
PCC SE, w tym: .............................................................

Liczba Akcji
151.300.000

% udział
w strukturze
akcjonariatu
100%

Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
275.366.000

% udział
w strukturze
głosów
100%

Akcje Serii A ............................................................

500.000

0,33%

1.000.000

0,36%

Akcje Serii B ............................................................

29.700.000

19,63%

59.400.000

21,57%

Akcje Serii C1 ..........................................................

93.866.000

62,04%

187.732.000

68,18%

Akcje Serii C2 ..........................................................

27.234.000

18,00%

27.234.000

9,89%

Ogólna liczba Akcji ......................................................

151.300.000

100%

275.366.000

100%

Źródło: Spółka

Na Datę Prospektu jedynym akcjonariuszem Spółki jest PCC SE. Akcje Serii A, Akcje B oraz Akcje Serii C1
są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą Akcję Serii A, Akcję Serii B
oraz Akcję Serii C1 przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Serii C2 są akcjami zwykłymi
na okaziciela.
W ramach Oferty Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 35.000.000 Akcji Oferowanych. W związku
z powyższym przedstawiona poniżej wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona została
w sytuacji, w której zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane.

Akcjonariusz

Liczba Akcji

% udział
w strukturze
akcjonariatu

Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu

% udział
w strukturze
głosów

PCC SE, w tym: .............................................................

151.300.000

81,21%

275.366.000

88,72%

Akcje Serii A ............................................................

500.000

0,27%

1.000.000

0,32%

Akcje Serii B ............................................................

29.700.000

15,94%

59.400.000

19,14%

Akcje Serii C1 ..........................................................

93.866.000

50,38%

187.732.000

60,49%

Akcje Serii C2 ..........................................................

27.234.000

14,62%

27.234.000

8,77%

Akcje Oferowane ...........................................................

35.000.000

18,79%

35.000.000

11,28%

Ogólna liczba Akcji ......................................................

186.300.000

100%

310.366.000

100%

Źródło: Spółka

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty udział Akcji posiadanych przez dotychczasowego
akcjonariusza (PCC SE) w łącznej liczbie Akcji będzie kształtował się na poziomie ok. 81,2%, zaś udział
w liczbie głosów PCC SE wyniesie ok. 88,7%, a udział Akcji posiadanych przez akcjonariuszy
uczestniczących w Ofercie wyniesie ok. 18,8%, zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie ok. 11,3%.
Spółka oraz PCC SE planują dokonać konwersji wierzytelności na kwotę 24 mln EUR, przysługującej PCC
SE wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 16 stycznia 2012 r., na obligacje zamienne na
akcje. W celu realizacji tego zamiaru w dniu 17 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
podjęło uchwałę o emisji obligacji zamiennych na akcje, na podstawie której Spółka wyemituje obligacje
o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 24 mln EUR oraz uchwałę o warunkowym podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.
Emitent zamierza skierować do PCC SE propozycję nabycia wszystkich obligacji zamiennych na akcje.
Spółka oraz PCC SE planują rozliczenie wzajemnych wierzytelności w drodze potrącenia umownego.
Zgodnie z uchwałą emisyjną obligacje mogą być zaoferowane do objęcia i wydane nie wcześniej niż po
otrzymaniu przez Spółkę zgody PKO Banku Polskiego S.A. na emisję i zaoferowanie obligacji, wydanej
w oparciu o przepisy umów kredytowych.
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Poniższa tabela przedstawia wielkość i wartość procentową rozwodnienia obliczoną przy założeniu
zaoferowania i objęcia wszystkich Akcji Oferowanych a także konwersji przez PCC SE obligacji zamiennych
na akcje serii E w maksymalnej wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Akcjonariusz
PCC SE, w tym: .............................................................

Liczba Akcji
251.300.000

% udział
w strukturze
akcjonariatu
87,78%

Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
375.366.000

% udział
w strukturze
głosów
91,47%

Akcje Serii A ............................................................

500.000

0,17%

1.000.000

0,24%

Akcje Serii B ............................................................

29.700.000

10,37%

59.400.000

14,47%

Akcje Serii C1 ..........................................................

93.866.000

32,79%

187.732.000

45,75%

Akcje Serii C2 ..........................................................

27.234.000

9,51%

27.234.000

6,64%

Akcje serii E.............................................................

100.000.000

34,93%

100.000.000

24,37%

Akcje Oferowane ...........................................................

35.000.000

12,22%

35.000.000

8,53%

Ogólna liczba Akcji ......................................................

286.300.000

100%

410.366.000

100%

Źródło: Spółka

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty oraz konwersji obligacji zamiennych na akcje serii E udział
Akcji posiadanych przez dotychczasowego akcjonariusza (PCC SE) w łącznej liczbie Akcji będzie
kształtował się na poziomie ok. 87,8%, zaś udział w liczbie głosów PCC SE wyniesie ok. 91,5%, a udział
Akcji posiadanych przez akcjonariuszy uczestniczących w Ofercie wyniesie ok. 12,2%, zaś ich udział
w liczbie głosów wyniesie ok. 8,5%.
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DYWIDENDA I POLITYKA DYWIDENDY
Dane historyczne na temat dywidendy
Poniższa tabela zawiera informacje o wyniku netto Spółki, ogólnej wartości wypłaconej dywidendy oraz
wartości dywidendy przypadającej na jedną Akcję za każde z trzech ostatnich zakończonych lat obrotowych.
Rok zakończony dnia 31 grudnia
2010

2011

2009

Zysk (strata) netto (w PLN) .............................................................................

1 325 060

(295 125)

(59 218)

Dywidenda wypłacona akcjonariuszom z zysku danego roku (w PLN) .........

0,0

0,0

0,0

Wartość dywidendy na jedną Akcję (w PLN) ..................................................

0,0

0,0

0,0

Źródło: Spółka

Ze względu na stratę netto za 2009 rok, Spółka w 2010 r. nie wypłacała dywidendy. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2010 roku, postanowiło o pokryciu straty z roku 2009
zyskami lat przyszłych.
Ze względu na stratę netto za 2010 rok, Spółka w 2011 r. nie wypłacała dywidendy. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 30 czerwca 2011 roku postanowiło o pokryciu tej straty zyskami lat
przyszłych.
W dniu 26 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału
zysku netto za rok obrotowy 2011, zgodnie z którą zysk netto za rok 2011 w wysokości 1.325.060 zł został
podzielony w następujący sposób: (i) kwota 402.102 zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat
ubiegłych oraz (ii) kwota 922.958 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
Ogólnym założeniem polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do
wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące
wypłaty dywidendy, uwzględnia bieżącą dynamikę rozwoju Spółki oraz przewidywany poziom płynności
finansowej, a także kieruje się koniecznością zapewnienia możliwości realizacji bieżących i przyszłych
inwestycji, osiągnięcia odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych czy standingu finansowego Spółki.
Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał
w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie na poziomie co
najmniej 50% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie jednak w miarę potrzeby zmieniana przez Zarząd, a decyzje
w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących Spółki, w tym
perspektyw dalszej działalności, planów ekspansji, aktualnych wyników działalności, przyszłych zysków,
sytuacji finansowej, potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, wymogów prawa w tym
zakresie oraz innych czynników, które Zarząd uzna za istotne.
Polityka wypłaty dywidendy podlega corocznej weryfikacji przez Zarząd.
W każdym wypadku decyzja o wypłacie dywidendy będzie przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia po
rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu w tym zakresie, przy czym Walne Zgromadzenie nie jest w żadnym
przypadku związane rekomendacją Zarządu i samodzielnie podejmuje decyzję o wysokości kwoty przeznaczonej
na dywidendę.
Wypłata dywidendy uzależniona może być dodatkowo od postanowień umów z instytucjami finansowymi,
ograniczających możliwość dokonywania wypłaty dywidendy w całości lub w części.
Na Datę Prospektu Spółka jest stroną umów kredytowych, których postanowienia ograniczają możliwość
dokonywania wypłaty dywidendy przez Spółkę. W przypadku jednej umowy kredytodawca ma możliwość
wypowiedzenia umowy kredytu, gdy w jego ocenie, wynikająca z wniosku Zarządu skierowanego do
Walnego Zgromadzenia, przeznaczona do wypłaty wysokość dywidendy za którykolwiek rok obrotowy
przypadający w okresie kredytowania, stanowi zagrożenie terminowości spłaty zobowiązań wobec
kredytodawcy, a Spółka nie uwzględniła opinii kredytodawcy oraz nie dokonała zmiany wysokości dywidendy.
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W przypadku drugiej umowy kredytodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy kredytu, gdy w jego ocenie,
wynikająca z wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia, przeznaczona do wypłaty
wysokość dywidendy za którykolwiek rok obrotowy przypadający w okresie kredytowania, stanowi
zagrożenie terminowości spłaty zobowiązań wobec kredytodawcy.
Każda z wyżej wspomnianych umów kredytowych, niezależnie od powyższego, daje kredytodawcy możliwość
wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy wysokość faktycznie dokonanej na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia wypłaty dywidendy spowoduje zagrożenie terminowości spłaty zobowiązań Spółki wobec
kredytodawcy.
Zasady wypłaty dywidendy
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę, przy czym wypłata zaliczki wymaga
zgody Rady Nadzorczej (art. 349 KSH oraz § 32 pkt 4 Statutu Spółki).
Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje byłyby w pełni opłacone, to
w stosunku do wpłat na akcje (§ 32 pkt 2 Statutu Spółki).
Termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie, które może również określić dzień, według którego
ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
Szczegółowe informacje dotyczące dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy znajdują się
w rozdziale „Prawa i obowiązki związane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie” – „Dywidenda”.
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale
„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Sprawozdaniach Finansowych wraz z załączonymi informacjami
dodatkowymi, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu.
Oświadczenie o kapitale obrotowym
Zarząd Emitenta oświadcza, iż na Datę Prospektu Spółka dysponuje odpowiednim i wystarczającym
kapitałem obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w okresie co
najmniej dwunastu kolejnych miesięcy od Daty Prospektu.
Kapitalizacja i zadłużenie
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Spółki na dzień 31 marca 2012 r.
Kapitalizacja i zadłużenie
(1)

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem , w tym: ................................................................................................

(tys. PLN)
(niezbadane)
40 833,7

gwarantowane .......................................................................................................................................................

0,0

zabezpieczone .......................................................................................................................................................

39 396,6

niegwarantowane/niezabezpieczone.....................................................................................................................

1 437,1

(2)
Zadłużenie długoterminowe ogółem , w tym: .................................................................................................

166 860,1

gwarantowane .......................................................................................................................................................

0,0

zabezpieczone .......................................................................................................................................................

65 733,2

niegwarantowane/niezabezpieczone.....................................................................................................................

101 126,9

Kapitał własny:
Kapitał (fundusz) podstawowy ...............................................................................................................................

151 300,0

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) ...................................................................................

0,0

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) .............................................................................................................

0,0

Kapitał (fundusz) zapasowy ...................................................................................................................................

923,0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny .................................................................................................................

3 532,2

Pozostałe kapitały rezerwowe ...............................................................................................................................

0,0

Inne skumulowane dochody całkowite ..................................................................................................................

0,0

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

1 317,1

Kapitał własny razem ..........................................................................................................................................

157 072,3

Zadłużenie netto
A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ...............................................................................................................

8 064,1

B. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu .................................................................................................

0,0

C. Płynność (A+B) ...............................................................................................................................................

8 064,1

D. Bieżące należności finansowe ..........................................................................................................................

0,0

E. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach ...........................................................................................................

27 991,5

F. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego ...................................................................................................

12 842,2

G. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe ....................................................................................................

0,0

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

40 833,7

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-C-D).................................................................................

32 769,6

(2)

J. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe .................................................................................................
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Kapitalizacja i zadłużenie

(tys. PLN)
(niezbadane)

K. Wyemitowane obligacje ....................................................................................................................................

1 248,5

L. Inne długoterminowe zadłużenie .......................................................................................................................

99 878,4

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

166 860,1

N. Zadłużenie finansowe netto (I+M) .................................................................................................................

199 629,7

(1)

z uwzględnieniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego
z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego
Źródło: Spółka

(2)

W okresie od 31 marca 2012 r. do Daty Prospektu nie wystąpiły znaczne zmiany związane z zadłużeniem
i wysokością kapitałów własnych w Spółce.
Zabezpieczeniem kredytów są m.in. hipoteki na nieruchomościach, zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy
ruchomych i praw majątkowych, przelewy wierzytelności z umów ubezpieczenia, weksle własne in blanco,
oświadczenia o poddaniu się egzekucji, klauzule potrącania z rachunku, przelew wierzytelności z umowy
handlowej pomiędzy PCC Exol a PCC Rokita.
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń umów finansowych zostały opisane w rozdziale „Opis
działalności Spółki” – „Istotne umowy” – „(C) Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Spółki”
– „Umowy finansowe”.
Zadłużenie pośrednie i warunkowe
Na dzień 31 marca 2012 r. Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych i pośrednich.
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KURSY WYMIANY WALUT
W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie,
najwyższe oraz najniższe, a także kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiędzy PLN
a wskazanymi walutami. Emitent nie może zapewnić, że wartość PLN w rzeczywistości odpowiadała takiej
wartości danej waluty lub że mogła odpowiadać lub mogła być przeliczona na daną walutę po wskazanym
kursie, albo że PLN mogła być wymieniana.
Kurs PLN/EUR
Kurs średni

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

2009 ...............................................................................

4,3273

4,8999

3,9170

4,1082

2010 ...............................................................................

3,9946

4,1770

3,8356

3,9603

2011 ...............................................................................

4,1190

4,5642

3,8403

4,4168

Źródło: NBP

W dniu 21 maja 2012 r. średni kurs wymiany EUR do PLN wynosił 4,3322 PLN za 1 EUR.

Kurs PLN/USD
Kurs średni

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

2009 ...............................................................................

3,1162

3,8978

2,7093

2,8503

2010 ...............................................................................

3,0157

3,4916

2,7449

2,9641

2011 ...............................................................................

2,9636

3,5066

2,6458

3,4174

Źródło: NBP

W dniu 21 maja 2012 r. średni kurs wymiany USD do PLN wynosił 3,3928 PLN za 1 USD.
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE
Poniższe tabele zawierają wybrane dane finansowe Spółki na dzień oraz za lata zakończone 31 grudnia
2011, 2010 oraz 2009 r., które pochodzą ze Sprawozdań Finansowych.
Sprawozdania Finansowe podlegały badaniu przez BDO Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.
Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej”, w Sprawozdaniach Finansowych wraz z załączonymi informacjami dodatkowymi
oraz opinią z badania, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych rozdziałach
Prospektu.
Wybrane historyczne informacje Spółki
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Przychody ze sprzedaży ..............................................................................

222 364,2

0,2

0,0

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

(209 509,0)

0,0

0,0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży................................................................

12 855,2

0,2

0,0

Koszty sprzedaży............................................................................................

(4 531,6)

0,0

0,0

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

(2 708,5)

(451,2)

(60,9)

Pozostałe przychody operacyjne ....................................................................

338,6

0,0

0,0

Pozostałe koszty operacyjne ..........................................................................

(124,8)

0,0

0,0

Zysk (strata) na działalności operacyjnej ..................................................

5 828,9

(451,0)

(60,9)

Przychody finansowe ......................................................................................

1 232,7

175,4

0,1

Koszty finansowe ............................................................................................

(5 150,9)

(31,2)

(0,2)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem .........................................................

1 910,7

(306,8)

(61,1)

Podatek dochodowy .......................................................................................

(585,7)

11,7

1,9

Zysk (strata) netto.........................................................................................

1 325,1

(295,1)

(59,2)

Inne dochody całkowite netto .........................................................................

(1 428,8)

0,0

0,0

Całkowite dochody netto .............................................................................

(103,8)

(295,1)

(59,2)

Źródło: Sprawozdania Finansowe

53

PROSPEKT EMISYJNY – WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................

166 569,9

59 641,9

0,0

Wartość firmy ..................................................................................................
Wartości niematerialne ...................................................................................

96 292,1

0,0

0,0

86 372,9

77,8

0,0

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ............................................................

0,0

13,6

1,9

Aktywa trwałe ................................................................................................

349 235,0

59 733,3

1,9

Zapasy ............................................................................................................

26 801,6

1 192,9

0,0

Należności krótkoterminowe ...........................................................................

55 196,0

3 456,5

6,6

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

9 954,1

3 666,8

22,6

Pozostałe aktywa ............................................................................................

598,3

14,9

0,4

Aktywa obrotowe ..........................................................................................

92 550,0

8 331,1

29,6

Aktywa ogółem .............................................................................................

441 785,0

68 064,5

31,5

Kapitał własny ...............................................................................................

150 794,1

29 797,9

18,0

Zobowiązania ................................................................................................

290 990,8

38 266,6

13,5

Zobowiązania długoterminowe .......................................................................

193 527,8

28 704,9

0,0

Zobowiązania krótkoterminowe ......................................................................

97 463,1

9 561,7

13,5

Pasywa ogółem .............................................................................................

441 785,0

68 064,5

31,5

Pasywa

Źródło: Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Rok
zakończony 31 grudnia

Przepływy z działalności operacyjnej .............................................................

2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

31 215,4

(2 101,5)

(56,8)

Przepływy z działalności inwestycyjnej...........................................................

(8 999,5)

(56 976,8)

0,0

Przepływy z działalności finansowej ...............................................................

(15 928,6)

62 722,5

0,0

Razem przepływy pieniężne netto ..................................................................

6 287,3

3 644,2

(56,8)

Środki pieniężne na początek okresu .............................................................

3 666,8

22,6

79,4

Środki pieniężne na koniec okresu .................................................................

9 954,1

3 666,8

22,6

Źródło: Sprawozdania Finansowe

54

PROSPEKT EMISYJNY – PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ

PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
Poniższy przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej przedstawia historyczne wyniki finansowe Spółki na
dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2009 r. Potencjalni inwestorzy
powinni czytać poniższe omówienie w powiązaniu ze Sprawozdaniami Finansowymi oraz w powiązaniu
z innymi informacjami znajdującymi się w pozostałych rozdziałach Prospektu. Niektóre z poniższych
informacji obejmują stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone ryzykiem i niepewnością oraz
mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Spółki.
Sytuacja finansowa
Sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2009, 2010 oraz 2011 sporządzone zostały zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Sprawozdanie z dochodów całkowitych Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Przychody ze sprzedaży ..............................................................................

222 364,2

0,2

0,0

Przychody ze sprzedaży produktów ...............................................................

150 315,8

0,0

0,0

Przychody ze sprzedaży usług .......................................................................

135,0

0,2

0,0

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ..............................................

71 913,4

0,0

0,0

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

(209 509,0)

0,0

0,0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży................................................................

12 855,2

0,2

0,0

Koszty sprzedaży............................................................................................

(4 531,6)

0,0

0,0

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

(2 708,5)

(451,2)

(60,9)

Pozostałe przychody operacyjne ....................................................................

338,6

0,0

0,0

Pozostałe koszty operacyjne ..........................................................................

(124,8)

0,0

0,0

Zysk (strata) na działalności operacyjnej ..................................................

5 828,9

(451,0)

(60,9)

Przychody finansowe ......................................................................................

1 232,7

175,4

0,1

Koszty finansowe ............................................................................................

(5 150,9)

(31,2)

(0,2)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem .........................................................

1 910,7

(306,8)

(61,1)

Podatek dochodowy .......................................................................................

(585,7)

11,7

1,9

Zysk (strata) netto.........................................................................................

1 325,1

(295,1)

(59,2)

Inne dochody całkowite netto .........................................................................

(1 428,8)

0,0

0,0

Całkowite dochody netto .............................................................................

(103,8)

(295,1)

(59,2)

Źródło: Sprawozdania Finansowe

Do roku 2011 Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej, w związku z tym jej przychody w 2009 roku
wyniosły 0,0 PLN, a w roku 2010 osiągnęły śladową wartość 0,2 tys. PLN. Przychody z działalności
operacyjnej pojawiły się w Spółce dopiero w roku 2011, w wysokości 222 364,2 tys. PLN. Pojawienie się
przychodów z działalności operacyjnej było wynikiem otwarcia instalacji niejonowych środków
powierzchniowo czynnych w Płocku oraz przejęcia Kompleksu KA 31 października 2011 roku. W 2011 r.
przychody zostały osiągnięte głównie w wyniku sprzedaży produktów (67,6%) oraz towarów i materiałów
(32,3%). Sprzedaż usług stanowiła marginalne źródło przychodów (0,1%).
W związku z tym, że Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej do 2011 roku, jej wynik brutto na
sprzedaży za lata 2009, 2010 oscylował wokół 0,0 PLN. Pojawienie się w 2011 roku przychodów
operacyjnych skutkowało powstaniem kosztu własnego sprzedaży w wartości 209 509,0 tys. PLN,
a w rezultacie pojawieniem się zysku brutto na sprzedaży w wysokości 12 855,2 tys. PLN.
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Koszty ogólnego zarządu wzrosły znacząco z 60,9 tys. PLN w 2009 roku do 2 708,5 tys. PLN w roku 2011.
Na koszty zarządu składały się przede wszystkim płace, narzuty oraz ubezpieczenia. W roku 2011 Spółka
zaczęła ponosić dodatkowe koszty operacyjne, w tym koszty sprzedaży w wysokości 4 531,6 tys. PLN, które
stanowiły 2,0% przychodów w tym okresie. Pozostałe przychody i koszty operacyjne stanowiły marginalne
wartości w odniesieniu do osiąganych przychodów.
W wyniku braku sprzedaży oraz ponoszonych kosztów ogólnego zarządu Spółka ponosiła straty na
działalności operacyjnej do roku 2010. Zwiększone koszty zarządu w 2010 roku były spowodowane między
innymi prowadzeniem działalności inwestycyjnej związanej z instalacją w Płocku. Strata na działalności
operacyjnej powiększała się wraz ze wzrostem tych kosztów z 60,9 tys. PLN w 2009 roku do 451,0 tys. PLN
w 2010 roku. W 2011 roku, wraz z rozpoczęciem działalności operacyjnej, Spółka osiągnęła zysk na
działalności operacyjnej w wysokości 5 828,9 tys. PLN.
Ze względu na fakt, iż w roku 2009 Spółka nie posiadała zadłużenia oraz znacznych rezerw gotówki i jej
ekwiwalentów, nie osiągała ona istotnych kosztów ani przychodów finansowych. Sytuacja zmieniła się
w roku 2010, kiedy to został podniesiony kapitał zakładowy do 30 200,0 tys. PLN z poziomu 125,0 tys. PLN
(kapitał zakładowy pomniejszony o kapitał nieopłacony) oraz zostało zaciągnięte finansowanie dłużne
(kredyty i pożyczki) skutkujące zadłużeniem na koniec 2010 roku w wysokości 31 445,4 tys. PLN, jak
również zostało pozyskane finansowanie w formie Genussrechtskapital, w kwocie 1 188,1 tys. PLN (na
koniec 2010 roku). Genussrechtskapital to kapitał inwestycyjny (wyemitowany pod prawem niemieckim),
pozyskany przez Spółkę w formie tzw. uprawnień, będący instrumentem zbliżonym swym charakterem do
pożyczki. Całkowite wpływy z uprawnień wyniosły 300.000 EUR. Inwestorzy otrzymują wynagrodzenie
w wysokości 7,5% wartości uprawnień w skali rocznej, przy czym wypłata wynagrodzenia następuje
kwartalnie. Okres stosunku umownego wynikającego z uprawnień kończy się 31 grudnia 2014 roku, poprzez
zwrot wpłaconych kwot inwestorom. Nabywcy uprawnień uczestniczą w chwili ich spłaty w ewentualnych
stratach PCC Exol, traktowanych jako suma wyników netto za okres 2010-2014, w przypadku, gdy suma ta
jest mniejsza od zera, (o ile nie zostanie ona pokryta wolnymi składnikami kapitału własnego) na zasadzie
proporcjonalnej redukcji roszczeń o zwrot wpłaconego przez inwestorów kapitału. Nabywcom uprawnień nie
zapewnia się żadnych zabezpieczeń od Spółki ani od osób trzecich.
W 2011 roku koszty finansowe Spółki wzrosły do 5 150,9 tys. PLN, między innymi w wyniku wzrostu stanu
zadłużenia, a Spółka zanotowała stratę z działalności finansowej. Na stratę z działalności finansowej w 2011
roku przyczyniły się koszty poręczeń finansowych oraz odsetki od kredytów i pożyczek.
Spółka w latach 2009-2010 odnotowywała stratę przed opodatkowaniem, co było wynikiem braku
prowadzenia działalności operacyjnej oraz ponoszeniem kosztów ogólnego zarządu. Strata przed
opodatkowaniem w roku 2010 (306,8 tys. PLN) była jednak niższa od straty na działalności operacyjnej
w wyniku osiągnięcia zysku na działalności finansowej, a w roku 2009 wynik przed opodatkowaniem był
zbliżony do wyniku na działalności operacyjnej (61,1 tys. PLN). W 2011 roku Spółka odnotowała zysk przed
opodatkowaniem w wysokości 1 910,7 tys. PLN, lecz był on niższy od zysku operacyjnego ze względu na
koszty finansowe.
W 2009 i 2010 Spółka osiągnęła przychód z tytułu podatku dochodowego w wysokości odpowiednio 1,9 tys.
PLN i 11,7 tys. PLN, będący efektem szacunków odroczonego podatku dochodowego. W 2011 roku Spółka
poniosła koszt wynikający z podatku dochodowego 585,7 tys. PLN, co było wynikiem osiągnięcia zysku
przed opodatkowaniem oraz rozliczenia podatku odroczonego.
Spółka do roku 2011 ponosiła stratę netto, która rosła z 59,2 tys. PLN w 2009 roku do 295,1 tys. PLN w roku
2010. W 2011 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1 325,1 tys. PLN. W roku 2011 w pozycji inne
dochody całkowite netto (-1 428,8 tys. PLN) zaprezentowane zostały skutki wyceny (z uwzględnieniem
podatku odroczonego) zaciągniętej przez Spółkę pożyczki denominowanej w EUR, będącej instrumentem
zabezpieczającym w ramach rachunkowości zabezpieczeń. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale
„Sprawozdania finansowe” w notach 7.28 i 24.4 do Sprawozdań Finansowych.
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Rozbicie przychodów ze sprzedaży Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Przychody netto ze sprzedaży, w tym: .......................................................

222 364,2

0,2

0,0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: .........................................

150 315,8

0,0

0,0

Niejonowe .......................................................................................

119 014,9

0,0

0,0

Anionowe ........................................................................................

30 459,6

0,0

0,0

Amfoteryczne ..................................................................................

841,3

0,0

0,0

Przychody netto ze sprzedaży usług ..............................................................

135,0

0,2

0,0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .....................................

71 913,4

0,0

0,0

Pozostałe przychody ......................................................................................

0,0

0,0

0,0

Źródło: Spółka

W roku 2009 Spółka nie osiągała żadnych przychodów, w związku z brakiem prowadzonej działalności
operacyjnej. W 2010 roku Spółka osiągnęła śladowe przychody z tytułu usług. Przychody operacyjne
pojawiły się dopiero w 2011 roku wraz z otwarciem instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych
w Płocku oraz przejęciem Kompleksu KA. W 2011 roku przychody zostały osiągnięte głównie w wyniku
sprzedaży produktów (67,6%) oraz sprzedaży towarów i materiałów (32,3%). Sprzedaż usług stanowiła
marginalne źródło przychodów (0,1%). Sprzedaż towarów i materiałów wynikała głównie z kontraktów
odsprzedaży do PCC Rokita tlenku etylenu nabywanego od PKN Orlen. Przychody z tytułu usług wynikają
z umów na świadczenie usług logistycznych dla PCC Rokita w związku z dostawami tlenku etylenu.
Przychody ze sprzedaży produktów wynikają z działalności produkcyjnej Spółki.
W 2011 roku główną produkowaną grupą były produkty niejonowe, których wielkość sprzedaży wyniosła
119 014,9 tys. PLN.
Koszty operacyjne w układzie rodzajowym Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Amortyzacja ....................................................................................................

(2 949,5)

(26,2)

0,0

Zużycie materiałów i energii ...........................................................................

(133 304,0)

(1,9)

0,0

Usługi obce .....................................................................................................

(6 610,8)

(46,9)

(17,9)

Podatki i opłaty ...............................................................................................

(296,0)

(189,4)

(2,8)

Koszty świadczeń pracowniczych ..................................................................

(3 814,7)

(116,9)

(36,0)

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.............................................................

(540,1)

(37,4)

0,0

Pozostałe koszty rodzajowe ...........................................................................

(536,4)

(32,7)

(4,2)

Razem koszty rodzajowe .............................................................................

(148 051,5)

(451,2)

(60,9)

Zmiana stanu zapasów, produktów w toku, rozliczeń międzyokresowych .....

3 370,4

0,0

0,0

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) ...................................

(202,2)

0,0

0,0

Koszty sprzedaży............................................................................................

4 531,6

0,0

0,0

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

2 708,5

451,2

60,9

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ...................................................

(137 643,2)

0,0

0,0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów ..................................................

(71 821,4)

0,0

0,0

Odpisy aktualizujące wartość zapasów ..........................................................

55,9

0,0

0,0

Odsetki od zobowiązań ..................................................................................

(100,2)

0,0

0,0

Koszt własny sprzedaży ..............................................................................

(209 509,0)

0,0

0,0

Źródło: Spółka
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W roku 2009 Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej, w związku z czym nie osiągała istotnych
kosztów rodzajowych. Głównymi kosztami w roku 2009 były koszty świadczeń pracowniczych oraz usługi
obce, które wynosiły odpowiednio 36,0 tys. PLN i 17,9 tys. PLN. W 2010 roku Spółka nadal nie prowadziła
działalności operacyjnej, ale jej koszty wzrosły między innymi w związku z zakupem od PCC Rokita instalacji
niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku, która w momencie zakupu znajdowała się
w trakcie budowy. W 2010 roku wzrostowi uległy wszystkie pozycje kosztów rodzajowych, a do głównych
kosztów można zaliczyć koszty świadczeń pracowniczych wynoszące 116,9 tys. PLN oraz podatki i opłaty
w wysokości 189,4 tys. PLN. Wysoka wartość kosztów podatków i opłat wynikała w znacznej mierze
z opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
Łącznie te dwie pozycje stanowiły około 68% wszystkich kosztów rodzajowych. W 2011 roku, wraz
z otwarciem instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku, koszty rodzajowe uległy
znacznemu zwiększeniu. W 2011 roku główną pozycją kosztową były materiały i energia (133 304,0 tys.
PLN), co stanowiło 90,0% całości kosztów rodzajowych. Drugą największą pozycją były usługi obce (6 610,8
tys. PLN), które stanowiły 4,5% całości kosztów rodzajowych. Do głównych składowych kosztów usług
obcych należy zaliczyć koszty transportu oraz usług remontowych. Istotnymi pozycjami kosztowymi były
również koszty świadczeń pracowniczych (3 814,7 tys. PLN) oraz amortyzacja (2 949,5 tys. PLN), co
stanowiło odpowiednio 2,6% i 2,0% całości kosztów rodzajowych Spółki. Koszt własny sprzedaży w latach
2009-2010 wynosił 0,0 PLN. W 2011 r. koszt własny sprzedaży wzrósł do 209 509,0 tys. PLN, na co oprócz
kosztów rodzajowych największy wpływ miał koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynoszący
137 643,2 tys. PLN.
Rozbicie kosztów materiałów i energii Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Materiały ...........................................................................................................

131 398,1

1,9

0,0

Materiały bezpośrednie, w tym: .........................................................................

130 418,8

0,0

0,0

Surowce pochodzenia naturalnego..........................................................

85 867,8

0,0

0,0

Surowce pochodzenia petrochemicznego ...............................................

43 677,9

0,0

0,0

Pozostałe .................................................................................................

873,1

0,0

0,0

Opakowania bezpośrednie ................................................................................

632,4

0,0

0,0

Katalizatory ........................................................................................................

55,0

0,0

0,0

Paliwo ................................................................................................................

33,2

0,0

0,0

Materiały pozostałe ............................................................................................

123,0

1,9

0,0

Materiały remontowe .........................................................................................

135,7

0,0

0,0

Energia..............................................................................................................

1 905,9

0,0

0,0

Energia elektryczna ...........................................................................................

1 129,9

0,0

0,0

Para ...................................................................................................................

564,4

0,0

0,0

Azot ....................................................................................................................

113,9

0,0

0,0

Woda odmineralizowana ...................................................................................

50,0

0,0

0,0

Sprężone powietrze ...........................................................................................

31,9

0,0

0,0

Pozostałe ...........................................................................................................

15,9

0,0

0,0

Razem ...............................................................................................................

133 304,0

1,9

0,0

Źródło: Spółka

Koszty materiałów i energii w roku 2009 praktycznie nie istniały ze względu na brak działalności operacyjnej.
W roku 2010 wyniosły one śladową wartość 1,9 tys. PLN. Pojawienie się kosztów materiałów i energii
w 2011 roku wynikało między innymi z uruchomienia instalacji w Płocku i przejęcia Kompleksu KA.
Zdecydowanie największym kosztem materiałów i energii był koszt materiałów bezpośrednich, który wyniósł
130 418,8 tys. PLN i stanowił 97,8% całości wydatków na materiały i energię. Koszt materiałów
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z pominięciem materiałów bezpośrednich wyniósł zaledwie 979,3 tys. PLN, co stanowiło 0,7% ogółu kosztów
materiałów i energii. W 2011 roku koszty energii wyniosły 1 905,9 tys. PLN, co miało również relatywnie
niewielki (1,4%) udział w kosztach materiałów i energii.
Wśród materiałów bezpośrednich największe koszty zostały poniesione na surowce pochodzenia
naturalnego (85 867,8 tys. PLN). Do głównych surowców pochodzenia naturalnego Spółki można zaliczyć
między innymi alkohol laurylowy C12-C14, alkohol laurylowy C12-C16, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej
rycynowy, lanolinę, aminy tłuszczowe i kokosowe. Surowce pochodzenia petrochemicznego w Spółce to
przede wszystkim tlenek etylenu, tlenek propylenu, alkilobenzen, alkohol izotridecylowy i nonylofenol.
Wśród kosztów energii około 60% stanowiły koszty energii elektrycznej (1 129,9 tys. PLN). Innym istotnym
kosztem była para (564,4 tys. PLN). Pozostałe koszty nie miały istotnego wpływu na koszty energii.
Wyniki operacyjne Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

EBITDA* .........................................................................................................

8 778,4

(424,8)

(60,9)

% marża EBITDA............................................................................................

3,9%

n/a

n/a

EBIT** .............................................................................................................

5 828,9

(451,0)

(60,9)

% marża EBIT.................................................................................................

2,6%

n/a

n/a

* Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation – zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji
** Earnings Before Interests and Taxes – zysk przed odliczeniem odsetek i podatków
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Sprawozdania Finansowe oraz obliczenia na podstawie Sprawozdań Finansowych

Wynik EBIT w latach 2009-2010 był ujemny, co było głównie wynikiem braku prowadzenia przez Spółkę
działalności operacyjnej oraz ponoszenia przez nią kosztów ogólnego zarządu. Strata EBITDA była równa
stracie EBIT lub nieznacznie niższa ze względu na brak lub niską wartość amortyzacji w wymienionym
okresie.
Sytuacja zmieniła się wraz z uruchomieniem instalacji w Płocku w kwietniu 2011 roku oraz przejęciem
Kompleksu KA 31 października 2011 roku. Spółka osiągnęła w 2011 roku dodatni wynik EBIT w wysokości
5 828,9 tys. PLN. Dodatkowo w związku z nabyciem aktywów znacznie wzrosła wartość amortyzacji do
2 949,5 tys. PLN, co spowodowało, iż Spółka osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 8 778,4 tys. PLN.
Ocena rentowności
W ocenie rentowności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:
–

rentowność brutto na sprzedaży: zysk (strata) brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży
(sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym);

–

rentowność EBIT: EBIT/przychody ze sprzedaży;

–

rentowność EBITDA: EBITDA/przychody ze sprzedaży;

–

rentowność netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży;

–

rentowność aktywów (ROA): zysk (strata) netto/aktywa razem;

–

rentowność aktywów (ROCE): EBIT/ TALCL (Total Assets Less Current Liabilities), tj. EBIT/aktywa
razem pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe;

–

rentowność kapitałów własnych (ROE): zysk (strata) netto/kapitał własny;

–

rentowność aktywów trwałych: zysk (strata) netto/aktywa trwałe.
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Podstawowe wskaźniki rentowności Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Rentowność brutto na sprzedaży .....................................................................

5,8%

n/a

n/a

Rentowność EBIT .............................................................................................

2,6%

n/a

n/a

Rentowność EBITDA ........................................................................................

3,9%

n/a

n/a

Rentowność zysku netto ...................................................................................

0,6%

n/a

n/a

ROA ..................................................................................................................

0,5%

-0,9%

n/a

ROCE ...............................................................................................................

2,9%

-1,5%

n/a

ROE ..................................................................................................................

1,5%

-2,0%

n/a

Rentowność aktywów trwałych .........................................................................

0,6%

-1,0%

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Obliczenia na podstawie Sprawozdań Finansowych

Ze względu na brak przychodów w 2009 roku nie jest możliwe wyliczenie wskaźników rentowności na
przychodach w tym okresie. Istnieje możliwość wyliczenia wskaźników na pozycjach bilansowych, natomiast
(podobnie jak wskaźniki rentowności za rok 2010) nie niosą one jakiejkolwiek wartości merytorycznej, z uwagi na
fakt, iż Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej, a co za tym idzie nie osiągała przychodów i ponosiła straty.
Analizie mogą zostać poddane wskaźniki za 2011 rok, chociaż nie są one w pełni miarodajne, co wynika
z faktu, iż 2011 rok był pierwszym rokiem działalności operacyjnej Spółki i nie od razu została osiągnięta
docelowa efektywność działalności. Niemniej jednak w 2011 roku wskaźniki rentowności Spółki były dodatnie.
Marża brutto na sprzedaży wyniosła 5,8% i była wynikiem braku działalności operacyjnej w całym
analizowanym okresie oraz relatywnie dużego udziału przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów do PCC
Rokita, które były realizowane z bardzo niską marżą. Spółka osiągnęła marżowość EBIT na poziomie 2,6%
oraz marżę EBITDA na poziomie 3,9%. Marżowość netto była wyraźnie niższa w porównaniu z marżą EBIT ze
względu na poniesione koszty działalności finansowej. Spółka osiągnęła stosunkowo niską marżowość ROA
(0,5%) wynikającą z rozpoczęcia działalności operacyjnej w trakcie analizowanego okresu oraz ze względu na
okres przejściowy, w trakcie którego nie była osiągnięta pełna efektywność, a co za tym idzie nie były w pełni
wykorzystywane aktywa znajdujące się w posiadaniu Spółki. Ze względu na istniejącą dźwignię finansową,
marżowość ROE wyniosła 1,5%. W wyniku posiadanych znacznych zasobów gotówkowych marża ROCE
Spółki wyniosła 2,9%. Aktywa składały się głównie ze składników długoterminowych, dlatego rentowność
aktywów trwałych była nieznacznie wyższa niż ROA i wyniosła w 2011 roku 0,6%.
Wielkość i struktura aktywów obrotowych
Struktura aktywów obrotowych Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Zapasy ............................................................................................................

26 801,6

1 192,9

0,0

Należności krótkoterminowe ...........................................................................

55 196,0

3 456,5

6,6

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

9 954,1

3 666,8

22,6

Pozostałe aktywa ............................................................................................

598,3

14,9

0,4

Aktywa obrotowe ..........................................................................................

92 550,0

8 331,1

29,6

Źródło: Sprawozdania Finansowe

Aktywa obrotowe Spółki w roku 2009 były relatywnie niewielkie i wynosiły odpowiednio 29,6 tys. PLN.
Składały się na nie w zdecydowanej większości środki pieniężne i ich ekwiwalenty. W tym okresie Spółka nie
posiadała zapasów.
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Wszystkie pozycje aktywów obrotowych uległy znacznemu wzrostowi w 2010 roku, a ich łączna wartość
wyniosła 8 331,1 tys. PLN. W 2010 roku na aktywa obrotowe składały się w 44,0% środki pieniężne i ich
ekwiwalenty (3 666,8 tys. PLN), pochodzące między innymi z emisji akcji oraz zaciągniętego kredytu, oraz
w 41,5% należności krótkoterminowe (3 456,5 tys. PLN). Na należności krótkoterminowe składał się w 2010
roku głównie podatek VAT do rozliczenia. Zapasy Spółki wyniosły w 2010 roku 1 192,9 tys. PLN i stanowiły
14,3% aktywów obrotowych, a ich pojawienie się było związane z materiałami w drodze na potrzeby
produkcji w 2011 roku.
W 2011 roku aktywa obrotowe Spółki urosły do 92 550,0 tys. PLN (11-krotny wzrost w porównaniu z rokiem
2010), co przełożyło się na powiększenie wszystkich składników aktywów obrotowych. Główną pozycją
aktywów obrotowych w 2011 roku były należności krótkoterminowe, które wynosiły 55 196,0 tys. PLN, co
stanowiło 60,0% całości aktywów obrotowych. Drugą największą pozycją spośród aktywów obrotowych były
zapasy (26 801,6 tys. PLN), co stanowiło 29,0% aktywów obrotowych. W porównaniu do stanu na koniec
2010 roku zwiększeniu uległy środki pieniężne i ich ekwiwalenty z 3 666,8 tys. PLN do 9 954,1 tys. PLN (co
stanowiło 10,8% aktywów obrotowych).
Składowe oraz poziom kapitału pracującego Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Zapasy ............................................................................................................

26 801,6

1 192,9

0,0

Należności z tytułu dostaw i usług ..................................................................

54 642,5

171,6

0,0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

9 954,1

3 666,8

22,6

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług .............................................................

(45 853,6)

(4 357,2)

(2,4)

Kapitał pracujący* ........................................................................................

45 544,6

674,1

20,2

* Kapitał pracujący liczony według formuły: zapasy + należności z tytułu dostaw i usług + środki pieniężne i ich ekwiwalenty – zobowiązania z tytułu dostaw
i usług
Źródło: Spółka

Kapitał pracujący w 2009 roku był nieznaczny i wynosił 20,2 tys. PLN. Składały się na niego głównie środki
pieniężne i ich ekwiwalenty. Sytuacja uległa zmianie w 2010 roku, kiedy to pozycje bilansowe uległy
znacznemu zwiększeniu. Kapitał pracujący w 2010 roku uległ znacznemu wzrostowi do 674,1 tys. PLN, na
co przyczyniły się środki pieniężne i ich ekwiwalenty (3 666,8 tys. PLN) oraz zobowiązania z tytułu dostaw
i usług (-4 357,2 tys. PLN). Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał pracujący uległ zwiększeniu do 45 544,6
tys. PLN. Wzrost był spowodowany zwiększeniem należności z tytułu dostaw i usług do 54 642,5 tys. PLN
oraz zapasów do 26 801,6 tys. PLN.
Wielkość i struktura aktywów trwałych
Struktura aktywów trwałych Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................

166 569,9

59 641,9

0,0

Wartość firmy ..................................................................................................
Wartości niematerialne ...................................................................................

96 292,1

0,0

0,0

86 372,9

77,8

0,0

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ............................................................

0,0

13,6

1,9

Aktywa trwałe ................................................................................................

349 235,0

59 733,3

1,9

Źródło: Sprawozdania Finansowe

Aktywa trwałe Spółki systematycznie rosły na przestrzeni analizowanego okresu do 349 235,0 tys. PLN na
koniec 2011 roku. W roku 2009 jedynymi aktywami trwałymi były aktywa z tytułu podatku odroczonego,
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których wartość była śladowa. W roku 2010 aktywa trwałe uległy zwiększeniu do 59 733,3 tys. PLN, głównie
za sprawą wzrostu rzeczowych aktywów trwałych, które stanowiły 99,8% tej kwoty. Powstanie pozycji
rzeczowych aktywów trwałych było wynikiem nabycia przez Spółkę od PCC Rokita instalacji niejonowych
środków powierzchniowo czynnych w Płocku, która na moment nabycia znajdowała się w budowie.
Pozostałe składowe aktywów trwałych również wzrosły, ale ich wartość nie była znacząca dla wartości
aktywów trwałych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku obserwowalny był dalszy wzrost wartości aktywów
trwałych do 349 235,0 tys. PLN (wzrost 5,8-krotny). Przyczynił się do tego głównie dalszy wzrost pozycji
rzeczowych aktywów trwałych do kwoty 166 569,9 tys. PLN (wzrost o 179%), co stanowiło 47,7% wartości
wszystkich aktywów trwałych. Na wzrost rzeczowych aktywów trwałych w 2011 roku wpływ miało przede
wszystkim przejęcie Kompleksu KA, co spowodowało zwiększenie poszczególnych pozycji rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz pojawienie się wartości firmy w wysokości 96 292,1 tys.
PLN oraz dalsze inwestycje związane z instalacją w Płocku. Wartość firmy w wysokości 96 292,1 tys. PLN
stanowi różnicę pomiędzy wartością podwyższenia kapitału zakładowego o 121 100 tys. PLN, stanowiącą
równowartość wartości godziwej wniesionego aportem Kompleksu KA, i wartością wnoszonych aportem
zidentyfikowanych składników majątkowych Kompleksu KA w wysokości 24 807,9 tys. PLN. Szczegółowe
informacje są zawarte w rozdziale „Sprawozdania finansowe” w nocie nr 32.2 do Sprawozdań Finansowych.
Wskaźniki sprawności zarządzania
W ocenie sprawności zarządzania wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:
–

Okres rotacji zapasów: zapasy * 365 dni/koszt własny sprzedaży;

–

Okres inkasa należności: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe * 365 dni/ przychody ze
sprzedaży;

–

Okres spłaty zobowiązań: zobowiązania z tytułu dostaw i usług * 365 dni/koszt własny sprzedaży;

–

Cykl gotówkowy/konwersji gotówki: okres rotacji zapasów + okres inkasa należności – okres spłaty
zobowiązań.

Podstawowe wskaźniki sprawności zarządzania Spółki w okresie 2009-2011 (w dniach)
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Okres rotacji zapasów ....................................................................................

24,39

n/a

n/a

Okres inkasa należności* ...............................................................................

44,99

n/a

n/a

Okres spłaty zobowiązań* ..............................................................................

43,74

n/a

n/a

Cykl gotówkowy/konwersji gotówki ...........................................................

25,64

n/a

n/a

* Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka, obliczenia na podstawie Sprawozdań Finansowych

W roku 2009 nie było możliwe wyliczenie cyklu konwersji gotówki ze względu na brak odpowiednio
przychodów/kosztu własnego sprzedaży. W 2010 roku został wygenerowany minimalny przychód, co
umożliwiło wyliczenie okresu inkasa należności, ale wobec braku działalności operacyjnej Spółki nie niesie
on za sobą żadnej wartości informacyjnej. Natomiast okres spłaty zobowiązań oraz okres rotacji zapasów nie
był możliwy do wyliczenia, ze względu na brak kosztu własnego sprzedaży w danym okresie, przez co nie
było możliwości wyliczenia cyklu konwersji gotówki za rok 2010. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka
posiadała dodatni cykl gotówkowy, wynoszący 25,64 dnia. Było to wynikiem przede wszystkim długiego
okresu spłaty zobowiązań (44 dni), który był równoważony okresem inkasa należności oraz okresu rotacji
zapasów wynoszącemu 25 dni.
Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej Spółki
W opinii Zarządu Emitenta, w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, czynnikiem mającym
istotny wpływ na działalność operacyjną Spółki było uruchomienie instalacji w Płocku. Od stycznia do
kwietnia 2011 roku następował rozruch nowej instalacji etoksylatów w Płocku (Etoksylacja II) wg technologii
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Buss Chemtech, o zdolności produkcyjnej 30 tys. t/r, gdzie ma miejsce produkcja niejonowych środków
masowych. Znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki wskutek oddania do użytkowania nowej
instalacji etoksylatów w Płocku wpłynęło znacząco na zwiększenie przychodów oraz potencjału masy marży.
Dodatkowo z dniem 31 października 2011 roku Spółka nabyła Kompleks KA, który spowodował skokowe
zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz przychodów osiąganych przez Spółkę. Było to kluczowe
wydarzenie pod względem kształtowania się pozycji finansowej i potencjału wytwórczego Spółki.
Szczegółowy opis, a także deskrypcja stopnia wpływu powyższych czynników na wynik działalności
operacyjnej Spółki został szczegółowo opisany w rozdziałach „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”
– „Sytuacja finansowa” oraz „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” – „Ocena rentowności”.
Poza powyższym, zdaniem Zarządu Emitenta nie zaistniały jakiekolwiek nadzwyczajne czynniki mogące
mieć istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej Spółki.
Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Spółki
W roku 2009 roku Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z czym nie osiągała
przychodów. W roku 2010 Spółka również nie prowadziła działalności operacyjnej, natomiast osiągnęła
marginalne przychody ze sprzedaży usług w wysokości 0,2 tys. PLN. W 2011 roku przychody uległy
znacznemu wzrostowi i osiągnęły wartość 222 364,2 tys. PLN.
Opisanie zmienności przychodów netto nie jest możliwe do wykonania ze względu na fakt, iż Spółka osiąga
przychody dopiero od 2011 roku i nie ma możliwości ich zestawienia z przychodami z innych okresów.
Można jedynie stwierdzić, iż w wyniku podjęcia działalności operacyjnej przychody uległy wzrostowi do
przeszło 222 mln PLN. Przychody były osiągane w 2011 r. w związku z przejęciem Kompleksu KA oraz
uruchomieniem instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku.
Czynniki makroekonomiczne, elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej
i politycznej oraz wszelkie inne czynniki, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na
działalność Spółki
Działalność operacyjna Spółki jest silnie narażona na zmiany sytuacji makroekonomicznej, zmiany
elementów polityki rządowej oraz inne czynniki zewnętrzne. Jest to spowodowane ekspozycją na tzw. sektor
B2B (business to business), znaczny udział eksportu w przychodach Spółki, silne uzależnienie od surowców
oraz skalę i rzadkość produkowanych wyrobów. Oprócz informacji przedstawionych w innych miejscach
Prospektu, w tym w szczególności w rozdziałach „Czynniki ryzyka”, „Otoczenie rynkowe”, „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej” – „Trendy”, istotny wpływ na działalność operacyjną i perspektywy Spółki mogą
mieć poniższe czynniki:
Sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna na świecie i w Polsce
Ważną część sprzedaży Spółki stanowi eksport. W 2011 r. udział eksportu w sprzedaży Spółki wyniósł
20,1%. Sytuacja makroekonomiczna na świecie, a w szczególności sytuacja gospodarcza na kluczowych
rynkach eksportowych, ma przełożenie na wielkość osiąganej sprzedaży, jak i na jej marżowość. Potencjalne
wydłużenie się bądź zaostrzenie światowego kryzysu gospodarczego może skutkować niższym
zapotrzebowaniem na produkty Spółki. Poza ogólnoświatowym wzrostem gospodarczym istnieje szereg
czynników mogących mieć istotny negatywny wpływ na jego kontynuację. Należą do nich między innymi
pogarszająca się sytuacja fiskalna części państw Unii Europejskiej oraz wzrost ryzyka geopolitycznego, które
mogą mieć istotny negatywny dla Spółki wpływ na kształtowanie się cen głównych surowców produkcyjnych.
Sytuacja w zakresie krajowej polityki monetarnej i fiskalnej ma wpływ na działalność operacyjną Spółki,
podobny do wpływu na większość podmiotów gospodarczych. Prognozowany wzrost gospodarczy w Polsce
w 2012 roku może mieć pozytywne przełożenie na sprzedaż krajową Spółki.
Presja inflacyjna w Polsce i Unii Europejskiej
Presja inflacyjna wpływa na wzrost bazy kosztowej Spółki przede wszystkim poprzez wzrost ceny surowców
oraz kosztów wynagrodzeń. Inflacja czynników wytwórczych może nie być w pełni przekładalna na
odbiorców, a w rezultacie może prowadzić do spadku marż osiąganych przez Spółkę.
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Sytuacja na rynku walutowym i zmienność kursów walutowych wobec złotówki
Z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość sprzedaży jest dokonywana w walucie obcej lub jest od niej
uzależniona, i przypuszczalnie nadal będzie w niej dokonywana lub od niej uzależniona oraz z uwagi na fakt,
iż wiele materiałów produkcyjnych jest nabywanych w walutach obcych, Spółka jest narażona na ryzyko
zmian kursów walutowych. Deprecjacja złotówki zwiększa całkowitą wartość osiąganych przez Spółkę
przychodów oraz rentowność działalności operacyjnej. Na Datę Prospektu Spółka nie jest stroną żadnych
czynnych transakcji opcyjnych.
W celu ograniczenia zmienności prezentowanych wyników księgowych Spółka objęła zasadami
rachunkowości zabezpieczeń przepływy pieniężne związane z pożyczką walutową w kwocie 24 mln EUR,
wyznaczając ją, jako instrument zabezpieczający, na zabezpieczenie określonych przychodów ze sprzedaży
denominowanych lub indeksowanych w EUR, z których wynika ryzyko walutowe.
Spółka oraz PCC SE planują dokonać konwersji wierzytelności na kwotę 24 mln EUR, przysługującej PCC
SE wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 16 stycznia 2012 r., na obligacje zamienne na
akcje (zob. rozdział „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” – „Trendy” – „Znaczące zmiany w sytuacji
finansowej lub handlowej Spółki”). Spółka planuje objęcie polityką zabezpieczeń obligacji zamiennych na
akcje.
Koniunktura na rynku środków higieny osobistej i czystości (Personal & Home Care)
Duże znaczenie zarówno w przypadku produktów anionowych, jak i niejonowych ma zapotrzebowanie na
środki czystości i higieny osobistej oraz detergenty. Zgodnie z informacjami z raportów rynkowych Emitent
przewiduje, że zapotrzebowanie na te grupy produktów w kolejnych latach będzie rosło o ok. 2,5-3,4%
globalnie. Większe wzrosty są szacowane na rynkach docelowych, czyli w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej i Wschodniej, ponieważ wskaźnik zużycia detergentów per capita nadal jest poniżej średniej
zachodnioeuropejskiej.
Poziomy cen podstawowych surowców
Główne surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych Spółki podzielić można na surowce
oleopochodne (pochodzenia naturalnego) oraz ropopochodne (surowce syntetyczne).
Do pierwszej grupy zaliczyć należy takie substancje jak alkohole naturalne, oleje kokosowy, rzepakowy
i rycynowy, gliceryna oraz lanolina. Natomiast wśród surowców ropopochodnych wspomnieć należy alkohole
syntetyczne, tlenek etylenu, alkilobenzen oraz nonylofenol. Pozostałymi, wykorzystywanymi w procesie
produkcji są m.in. siarka, wodorotlenek potasu oraz katalizatory.
Rok 2011 charakteryzował się dużą fluktuacją cen oleochemikaliów, które od początku roku wzrastały, aby
na przełomie pierwszego i drugiego półrocza osiągnąć swoje poziomy maksymalne. Drugie półrocze
ubiegłego roku to stopniowy spadek poziomów cen do tych, zbliżonych do notowanych w styczniu 2011 r.
Ceny petrochemikaliów charakteryzowały się mniejszą dynamiką wzrostu, lecz trwał on nieprzerwanie od
początku do końca 2011 roku.
Działania konkurencji
Pojawienie się nowych zdolności produkcyjnych lub poprawa sytuacji konkurencji poprzez np. konsolidację
biznesów, akwizycje czy integrację surowcową, może doprowadzić do walki cenowej na rynkach i utraty
części udziału Spółki w rynku. Zagrożenie jest większe w przypadku produktów anionowych i masowych
produktów niejonowych. Zgodnie z trendami na rynku Emitent spodziewa się pojawienia nowych inwestycji
konkurencji w Europie, jak i poprawy warunków kosztowych konkurencji w kolejnych latach.
Regulacje w zakresie ochrony środowiska i klimatu
Działalność produkcyjna Spółki charakteryzuje się uciążliwością dla środowiska naturalnego i otoczenia,
w związku z czym na jej funkcjonowanie wpływa szereg przepisów i regulacji. Zaostrzenie norm ochrony
środowiska i tworzenia kolejnych przepisów nakładających nowe obowiązki istotnie wpływa na działalność
operacyjną Spółki.
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Najistotniejszymi dla działalności Spółki regulacjami są te wynikające z Rozporządzeniem REACH – 1 czerwca
2007 roku weszło w życie Rozporządzenie REACH nakładające szereg obowiązków w zakresie rejestracji
substancji chemicznych. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH podmioty wprowadzające do obrotu
substancje w ilości co najmniej 1 t/r są obowiązane dokonać rejestracji właściwej tych substancji, co pozwoli im na
kontynuowanie działalności w dotychczasowym zakresie. Spółka dokonała zgodnie z wymogami Rozporządzenia
REACH rejestracji głównych produktów o zakresie produkcji powyżej 1 000 t/r. Wymagana będzie w kolejnych
terminach – lata 2013 i 2018 – rejestracja kolejnych substancji o mniejszym znaczeniu dla przychodów Spółki.
W przypadku części substancji koszty związane z rejestracją mogą wymusić ograniczoną rejestrację lub
rezygnację z dalszej sprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat ochrony środowiska znajdują się w rozdziale „Opis działalności Spółki”
– „Ochrona środowiska”.
Zasoby kapitałowe
Źródła kapitału
Kapitały własne oraz zobowiązania Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia

Kapitał własny ...............................................................................................
(1)

Kapitał zakładowy ........................................................................................

2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

150 794,1

29 797,9

18,0

151 300,0

30 200,0

125,0

Kapitały rezerwowe ........................................................................................

0,0

0,0

0,0

Kapitał z aktualizacji wyceny ..........................................................................

(1 428,8)

0,0

0,0

Zyski zatrzymane(2), w tym: ...........................................................................

923,0

(402,1)

(107,0)

- zysk (strata) netto bieżącego roku ...............................................................

1 325,1

(295,1)

(59,2)

Zobowiązania ................................................................................................

290 990,8

38 266,6

13,5

Zobowiązania długoterminowe ...................................................................

193 527,8

28 704,9

0,0

Kredyty i pożyczki ...........................................................................................

174 587,6

27 515,8

0,0

Rezerwy długoterminowe ...............................................................................

17 615,1

1,0

0,0

Pozostałe zobowiązania finansowe ................................................................

1 325,0

1 188,1

0,0

Zobowiązania krótkoterminowe ..................................................................

97 463,1

9 561,7

13,5

Kredyty i pożyczki ...........................................................................................

41 149,0

3 929,7

0,0

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe............................................................

47 247,3

5 497,7

2,4

Rezerwy krótkoterminowe ..............................................................................

1 223,2

27,8

10,0

Bieżące zobowiązania podatkowe..................................................................

1 847,4

97,4

1,0

Przychody przyszłych okresów.......................................................................

0,0

9,1

0,0

(1)

Kapitał zakładowy pomniejszony o część nieopłacaną
Z lat poprzednich i roku bieżącego
Źródło: Sprawozdania Finansowe
(2)

W roku 2009 kapitał własny Spółki był relatywnie niski i wynosił 18,0 tys. PLN i wynikał głównie z kapitału
zakładowego. Kapitał własny był redukowany przez ponoszoną stratę netto, wynoszącą 59,2 tys. PLN.
W 2010 roku kapitały własne uległy znacznym zmianom, wynikającym ze zwiększenia kapitału zakładowego
ze 125,0 tys. PLN (kapitał zakładowy pomniejszony o część nieopłaconą) w 2009 roku do 30 200,0 tys. PLN.
Kapitał własny w 2010 roku wyniósł 29 797,9 tys. PLN, co było wynikiem wspomnianego wyżej
podwyższenia kapitału zakładowego oraz dalszego zmniejszenia się zysków zatrzymanych do -402,1 tys.
PLN. Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał własny wzrósł w porównaniu do końca 2010 roku 5,1-krotnie do
kwoty 150 794,1 tys. PLN. Wzrost kapitału własnego w 2011 roku był wynikiem przejęcia Kompleksu KA
oraz, w znacznie mniejszym stopniu, uzyskaniem zysku netto w tym okresie wynoszącego 1 325,1 tys. PLN.
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Zobowiązania, podobnie jak w przypadku kapitałów własnych, wynosiły w roku 2009 relatywnie niewiele,
13,5 tys. PLN i składały się wyłącznie z zobowiązań krótkoterminowych, głównie rezerw krótkoterminowych
oraz nieznacznej wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych. W roku 2010 zobowiązania
znacząco zwiększyły się i składały się w 75% z zobowiązań długoterminowych (28 704,9 tys. PLN) oraz w 25%
z zobowiązań krótkoterminowych (9 561,7 tys. PLN). Spośród zobowiązań długoterminowych znakomitą
większość stanowiły zaciągnięte w tym okresie kredyty i pożyczki, których wartość wyniosła 27 515,8 tys.
PLN. Pozostałe składniki zobowiązań długoterminowych wyniosły 1 189,1 tys. PLN. Wśród zobowiązań
krótkoterminowych największy udział miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, wynoszące
5 497,7 tys. PLN, co stanowiło 57,5% całości zobowiązań krótkoterminowych oraz kredyty i pożyczki
(3 929,7 tys. PLN) z 41,1-procentowym udziałem w zobowiązaniach krótkoterminowych. Pozostałe składniki
zobowiązań krótkoterminowych były relatywnie niewielkie w stosunku do wartości całej pozycji.
W 2011 roku zobowiązania wzrosły zdecydowanie do 290 990,8 tys. PLN z 38 266,6 tys. PLN (7,6-krotny
wzrost). Było to głównie wynikiem zdecydowanego wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych, które
w 2011 roku wzrosły do 193 527,8 tys. PLN z 28 704,9 tys. PLN (6,7-krotny wzrost) wskutek przejęcia
Kompleksu KA wraz z jego zadłużeniem. Wzrost zobowiązań długoterminowych był wynikiem głównie
wzrostu kredytów i pożyczek, do 174 587,6 tys. PLN w 2011 roku z 27 515,8 tys. PLN w 2010 roku, co
sprawiło, że były one na koniec 2011 roku zdecydowanie dominującym elementem zobowiązań
długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe również wzrosły znacząco z 9 561,7 tys. PLN w 2010
roku do 97 463,1 tys. PLN w roku 2011 (10,2-krotny wzrost). Pozycją, która wykazała największą dynamikę
wzrostu spośród zobowiązań krótkoterminowych, były zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe,
które wzrosły do 47 247,3 tys. PLN. Było to konsekwencją rozpoczęcia działalności operacyjnej i realizacją
umów handlowych. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe w 2011 roku wzrosły znacząco w porównaniu do
końca 2010 roku do 41 149,0 tys. PLN. Rezerwy krótkoterminowe i bieżące zobowiązania podatkowe
wzrosły, natomiast jako pozycje nie stanowiły istotnego udziału w zobowiązaniach krótkoterminowych.
W ramach finansowania dłużnego należy wspomnieć o zobowiązaniu odsetkowym niebędącym kredytem ani
pożyczką, którego wysokość wynosi 300 000 EUR. Zostało ono zawarte na prawie niemieckim jako tzw.
Genussrechtskapital. Charakteryzuje się ono rocznym oprocentowaniem w wysokości 7,5% i okresem
zapadalności w dniu 31.12.2014 r.
Ocena struktury kapitałów i zadłużenia
W ocenie struktury kapitałów i zadłużenia wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:
–

wskaźnik ogólnego zadłużenia: długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania/aktywa razem;

–

wskaźnik zadłużenia długoterminowego: długoterminowe zobowiązania/aktywa razem;

–

wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego: krótkoterminowe zobowiązania/aktywa razem;

–

wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym: kapitał własny/długo- i krótkoterminowe zobowiązania;

–

wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek: [zysk przed opodatkowaniem + koszty odsetek]/koszty
odsetek.

Wskaźniki zadłużenia Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Wskaźnik ogólnego zadłużenia ......................................................................

0,66

0,56

0,43

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego........................................................

0,44

0,42

0,00

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego.......................................................

0,22

0,14

0,43

Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym ........................................

0,52

0,78

1,34

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek ............................................

1,43

-10,58

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka, obliczenia na podstawie Sprawozdań Finansowych
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W roku 2009 stan zobowiązań krótkoterminowych był relatywnie niski, co przełożyło się na niski wskaźnik
ogólnego zadłużenia i wysoki wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym. W 2010 roku, wskutek
zwiększonego kredytowania, wskaźniki zadłużenia wzrosły, ale nadal osiągały relatywnie niskie poziomy.
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek wynosił -10,58, co było wynikiem ujemnego wyniku na
działalności operacyjnej. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł w 2011 roku, głównie w wyniku wzrostu
zobowiązań długoterminowych wskutek przejęcia Kompleksu KA. Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu
odsetek utrzymywał się w 2011 roku na niskim poziomie wynoszącym 1,43.
Ocena płynności
W ocenie płynności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:
–

wskaźnik bieżącej płynności: aktywa obrotowe/krótkoterminowe zobowiązania;

–

wskaźnik wysokiej płynności: [aktywa obrotowe
międzyokresowe]/krótkoterminowe zobowiązania;

–

wskaźnik podwyższonej płynności: [środki pieniężne + pozostałe aktywa finansowe]/ krótkoterminowe
zobowiązania.

–

zapasy

–

krótkoterminowe

rozliczenia

Wskaźniki płynności Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Wskaźnik bieżącej płynności ..........................................................................

0,95

0,87

2,20

Wskaźnik wysokiej płynności ..........................................................................

0,67

0,75

2,20

Wskaźnik podwyższonej płynności.................................................................

0,11

0,39

1,71

Źródło: Spółka, obliczenia na podstawie Sprawozdań Finansowych

W roku 2009 wskaźniki płynności Spółki były na relatywnie wysokich poziomach, natomiast nie miały one
wartości merytorycznej ze względu na fakt, iż Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej, a ich wartość
była głównie wynikiem posiadanej przez Spółkę gotówki. W 2010 roku wszystkie wskaźniki płynności spadły
poniżej 1,0. Zbiegło się to w czasie ze znacznymi zmianami struktury kapitałowej Spółki i znacznym
wzrostem zarówno pozycji aktywów krótkoterminowych, jak i zobowiązań krótkoterminowych. Spadek
wartości poszczególnych wskaźników może być przypisany głównie do wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw
i usług oraz do wzrostu kredytów i pożyczek krótkoterminowych. W 2011 roku wskaźnik bieżącej płynności
oraz wskaźnik wysokiej płynności znajdowały się na zbliżonych poziomach do tych osiągniętych w roku 2010,
jedynie wskaźnik podwyższonej płynności znacznie zmalał do 0,11, co było wynikiem znacznego wzrostu
głównie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz kredytów i pożyczek.
Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych
Przepływy pieniężne Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Przepływy z działalności operacyjnej .............................................................

31 215,4

(2 101,5)

(56,8)

Przepływy z działalności inwestycyjnej...........................................................

(8 999,5)

(56 976,8)

0,0

Przepływy z działalności finansowej ...............................................................

(15 928,6)

62 722,5

0,0

Razem przepływy pieniężne netto ..................................................................

6 287,3

3 644,2

(56,8)

Środki pieniężne na początek okresu .............................................................

3 666,8

22,6

79,4

Środki pieniężne na koniec okresu .................................................................

9 954,1

3 666,8

22,6

Źródło: Spółka, obliczenia na podstawie Sprawozdań Finansowych
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W roku 2009 przepływy finansowe były relatywnie niewielkie i były głównie wynikiem ponoszonej straty netto.
W 2010 roku wystąpiły zdecydowanie większe przepływy z każdej z działalności. Spółka poniosła ujemne
przepływy finansowe z działalności operacyjnej wynoszące -2 101,5 tys. PLN, co było wynikiem zwiększenia
salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, jak również zwiększenia stanu
zapasów. Dla wartości przepływów pieniężnych netto kluczowe znaczenie miały przepływy z działalności
inwestycyjnej wynoszące -56 976,8 tys. PLN oraz przepływy z działalności finansowej w wysokości 62 722,5
tys. PLN. Na wartość przepływów z działalności inwestycyjnej kluczowe znaczenie miały płatności za
rzeczowe aktywa trwałe, w tym głównie za instalację niejonowych środków powierzchniowo czynnych
w Płocku, zakupioną od PCC Rokita. Dodatnie przepływy finansowe z działalności finansowej były przede
wszystkim wynikiem wpływów z podwyższenia kapitału zakładowego do 30 200,0 tys. PLN oraz wpływów
z kredytu. W 2011 roku Spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne wynoszące 6 287,3 tys. PLN.
Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej (31 215,4 tys. PLN) zostały pomniejszone o ujemne przepływy
pieniężne z działalności finansowej i inwestycyjnej.
Amortyzacja oraz nakłady inwestycyjne Spółki w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Amortyzacja ....................................................................................................

(2 949,5)

(26,2)

0,0

Nakłady inwestycyjne* ....................................................................................

7 215,8

58 083,6

0,0

Nakłady inwestycyjne* jako % amortyzacji .....................................................

244,6%

n/a

n/a

* Traktowane jako nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz pozostałe
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Sprawozdania Finansowe

W roku 2009 w związku z brakiem rzeczowych aktywów trwałych nie występowała amortyzacja. Spółka nie
prowadziła wówczas działalności operacyjnej i nie ponosiła nakładów inwestycyjnych. W roku 2010 Spółka
zaczęła wykazywać amortyzację, która wyniosła 26,2 tys. PLN. Nakłady inwestycyjne w 2010 wyniosły 58
083,6 tys. PLN i zdecydowanie przewyższały koszty amortyzacji, co było związane z trwającymi pracami
budowy instalacji w Płocku. W 2011 roku koszty amortyzacji zdecydowanie wzrosły do kwoty 2 949,5 tys.
PLN, natomiast nakłady inwestycyjne zmalały do kwoty 7 215,8 tys. PLN, co było wynikiem zakończenia
budowy instalacji w Płocku.
Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Spółki
Szczegółowe informacje na temat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek finansujących działalność
prowadzoną przez Spółkę wg stanu na 31 marca 2012 r.

Rodzaj kredytu/pożyczki

Projekt inwestycyjny

Bank/
Pożyczkodawca

Umowna
wartość
kredytu/pożyczki

Saldo na
31.03.2012

Stopa
procentowa

Budowa wytwórni
Kredyt inwestycyjny ............. etoksylatów w Płocku

PKO
Bank Polski S.A.

38 100 tys. PLN

35 324,2 tys. PLN

1M WIBOR
+ marża

Budowa wytwórni
siarczanowanych w
Kredyt inwestycyjny ............. Brzegu Dolnym

PKO
Bank Polski S.A.

67 760 tys. PLN

41 814,0 tys. PLN

1M WIBOR
+ marża

Linia kredytowa
wielocelowa ......................... Działalność bieżąca

PKO
Bank Polski S.A.

50 000 tys. PLN

27 991,6 tys. PLN

1M WIBOR
+ marża

Pożyczka ............................. Działalność bieżąca

PCC SE

24 000 tys. EUR

24 345,3 tys. EUR*

marża

* Saldo związane z pożyczką na dzień 31.03.2012 wynosi 101 315,5 tys. PLN
Źródło: Spółka

Stan kredytów i pożyczek PCC Exol na dzień 31 marca 2012 roku wynosił 206 445,3 tys. PLN. W 2011 roku
stan zadłużenia Spółki uległ znacznemu wzrostowi, co było spowodowane przejęciem Kompleksu KA od
PCC Rokita wraz z jego zadłużeniem, z dniem 31 października 2011 roku. Oprócz kredytów i pożyczek
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Spółka posiadała również inne zobowiązania odsetkowe Genussrechtskapital (1 248,5 tys. PLN). Na Datę
Prospektu Emitent nie odnotowuje dalszych potrzeb kredytowych związanych z bieżącą działalnością oraz
obecnie realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
W dniu 27 kwietnia 2012 r., w odniesieniu do kredytu inwestycyjnego na budowę wytwórni siarczanowanych
w Brzegu Dolnym oraz linii kredytowej wielocelowej, Spółka podpisała z PKO Bankiem Polskim S.A. umowy
refinansujące wyżej wymienione kredyty (zob. rozdział „Opis działalności Spółki” – „Istotne umowy”
– „(C) Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Spółki” – „Umowy finansowe”).
Spółka oraz PCC SE planują dokonać konwersji wierzytelności na kwotę 24 mln EUR, przysługującej PCC
SE wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 16 stycznia 2012 r., na obligacje zamienne na
akcje. W celu realizacji tego zamiaru w dniu 17 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
podjęło uchwałę o emisji obligacji zamiennych na akcje, na podstawie której Spółka wyemituje obligacje
o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 24 mln EUR oraz uchwałę o warunkowym podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.
Emitent zamierza skierować do PCC SE propozycję nabycia wszystkich obligacji zamiennych na akcje.
Spółka oraz PCC SE planują rozliczenie wzajemnych wierzytelności w drodze potrącenia umownego.
Zgodnie z uchwałą emisyjną obligacje mogą być zaoferowane do objęcia i wydane nie wcześniej niż po
otrzymaniu przez Spółkę zgody PKO Banku Polskiego S.A. na emisję i zaoferowanie obligacji, wydanej
w oparciu o przepisy umów kredytowych.
Od dnia 31 października 2011 roku Spółka prowadzi rachunkowość zabezpieczeń.
W przypadku gdy środki pozyskane z emisji Akcji Oferowanych okażą się niewystarczające dla osiągnięcia
założonych celów, Zarząd Spółki nie wyklucza realizacji inwestycji w oparciu o kredyty bankowe lub środki
własne. Spółka rozważa również możliwość wykorzystania alternatywnych do kredytu innych obcych źródeł
finansowania, tj. pożyczek, obligacji korporacyjnych, leasingu itp.
Szczegółowe informacje na temat poręczeń otrzymanych przez Spółkę wg stanu na 31 marca 2012 r.
Lp.

Data udzielenia
poręczenia

Rodzaj
zobowiązania

1

11.05.2010 r.

poręczenie do
weksla in blanco
wystawionego
przez PCC Exol

PKO Bank Polski S.A.

2

01.11.2011 r.

poręczenie

Exxon Mobil Chemical
Att.Chemical Credit
Department

700 tys. EUR zobowiązania Spółki
wobec kontrahentów
za zakupione surowce

2 913,1 tys. PLN

3

01.11.2011 r.

poręczenie

ICOF EUROPE GmbH

1 750 tys. EUR poręczenie za przyszłe
zobowiązania Spółki
wobec kontrahentów
za zakupione surowce

7 282,8 tys. PLN

4

01.11.2011 r.

poręczenie

Akzo Nobel Functional
Chemicals AB

150 tys. EUR poręczenie za przyszłe
zobowiązania Spółki
wobec kontrahentów
za zakupione surowce

624,2 tys. PLN

5

22.09.2011 r.

poręczenie

PKN ORLEN S.A.

6

01.01.2012 r.

poręczenie

CARGIL BV

Udzielone na rzecz

Razem

Kwota
poręczenia

Przedmiot
zobowiązania

38 100 tys. PLN zabezpieczenie umowy
o kredyt inwestycyjny
na realizację Wytwórni
Etoksylatów w Płocku

22 000 tys. PLN zabezpieczenie
płatności z tytułu
zakupu surowców
150 tys. EUR poręczenie za przyszłe
zobowiązania Spółki
wobec kontrahentów
za zakupione surowce

Stan w PLN
na 31.03.2012 r.
38 100 tys. PLN

22 000 tys. PLN

624,2 tys. PLN

71 544,3 tys. PLN

Wartości w EUR przeliczone po kursie średnim NBP z dnia 31.03.2012 r. (tab.)
Źródło: Spółka

Na dzień 31 marca 2012 roku Spółka była beneficjentem sześciu poręczeń w łącznej wysokości ok. 71,5 mln
PLN. Wszystkie otrzymane przez Spółkę poręczenia były wystawione przez PCC Rokita.
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Szczegółowe informacje dotyczące umów kredytowych znajdują się w rozdziale „Opis działalności Spółki”
– „Istotne umowy” – „(C) Umowy istotne zawierane w normalnym roku działalności Spółki” – „Umowy
finansowe”.
Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych
Na Datę Prospektu, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz umów
kredytowych (zob. rozdział „Opis działalności Spółki” – „Istotne umowy” – „(C) Umowy istotne zawierane
w normalnym roku działalności Spółki” – „Umowy finansowe”), możliwość wykorzystania zasobów
kapitałowych przez Spółkę nie podlega żadnym ograniczeniom, które miały lub które mogłyby mieć
bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Spółki.
Nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne Spółki
Najważniejsze nakłady inwestycyjne Spółki w latach 2009-2012
Nakłady w poszczególnych okresach obrotowych (tys. PLN)
2011

2012*
Budowa Nowej Wytwórni Etoksylatów w Płocku ...........

-

2010

2009

6 533

57 991

-

REACH ..........................................................................

-

-

92

-

Zakupy inwestycyjne – wymiana urządzeń ...................

242

539

-

-

Pozostałe .......................................................................

486

144

Razem ...........................................................................

728

7 216

58 083

-

Własne ..........................................................................

728

2 335

25 450

-

Kredyty i pożyczki .......................................................

0

4 881

31 445

-

w tym: na budowę Wytwórni Etoksylatów w Płocku ......

0

4 881

31 445

-

Finansowanie Genussrechtskapital ..........................

-

-

1 188

-

Źródło finansowania

* Do Daty Prospektu
Źródło: Spółka

PCC Exol z racji nieprowadzenia działalności operacyjnej w roku 2009 nie realizował żadnych inwestycji.
W roku 2010 w Spółce były prowadzone inwestycje, lecz Emitent nie zakończył żadnej z inwestycji w tamtym
roku.
Najważniejsze inwestycje Emitenta zakończone w 2011 roku
Nazwa inwestycji

Opis inwestycji

Wartość inwestycji
(w tys. PLN)

Źródło
finansowania

Lokalizacja nowej Instalacji Etoksylacji na terenie przyległym do
PKN Orlen została wybrana ze względu na optymalny dostęp
do podstawowego surowca do produkcji etoksylatów bez
konieczności jego transportu.
Instalacja została wybudowana w oparciu o najlepsze dostępne
technologie (BAT), przy nacisku na kwestie związane z ochroną
środowiska naturalnego i bezpieczeństwem procesowym.
Zdolność produkcyjna instalacji wynosi ok. 30 tys. t/r.
Produkty z instalacji trafiają do dalszego przerobu na instalację
siarczanowania w Brzegu Dolnym oraz do klientów z branż:
chemia gospodarcza i środki higieny osobistej czy przemysł
tekstylny.
Inwestycja została zakończona w kwietniu 2011 r.

63 871

Kredyt/
Środki własne

Pozostałe modernizacje Szereg projektów inwestycyjnych (głównie odtworzeniowych)
oraz zakupy inwestycyjne niezbędnych do utrzymania majątku w stanie zapewniającym
ciągłość użytkowania.

792

Kredyt/
Środki własne

Wytwórnia Etoksylatów
w Płocku

Źródło: Spółka
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W 2012 roku do Daty Prospektu Spółka zakończyła inwestycje pt. pozostałe modernizacje i zakupy
inwestycyjne o sumarycznej wartości 125 tys. PLN.
Najważniejsze inwestycje kapitałowe Spółki
Do najważniejszych inwestycji kapitałowych Spółki można zaliczyć inwestycje w krótkoterminowe,
dyskontowe bony dłużne emitowane przez PCC Rokita.
Emitent bonu dłużnego

Data emisji

Kwota nominalna

Data spłaty

PCC Rokita

28.06.2010

2.000.000 zł

12.07.2010

PCC Rokita

28.06.2010

2.000.000 zł

28.07.2010

Źródło: Spółka

Główne inwestycje bieżące Spółki

Nazwa inwestycji

Opis inwestycji

Planowana
wartość
inwestycji
(w tys. PLN)

Poniesione
Źródło
nakłady
finansowania

1 800

1 009

Środki własne

-

2 307

Środki własne

Zadanie dotyczy modernizacji punktów załadunkowych
produktów oraz punktów rozładunkowych surowców.
Konieczność modernizacji punktów załadunkowych
i rozładunkowych wynika z wymogu dostosowania ich
stanu technicznego do przepisów TDT oraz poleceń
WIOŚ w sprawie spełnienia wymogów związanych
z ochroną środowiska.
Modernizacja urządzeń polega głównie na wyposażeniu
punktów przeładunkowych w nalewaki i węże posiadające
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez
TDT (Transportowy Dozór Techniczny).
Planowana data zakończenia projektu: 31 grudnia 2012 r.

2 700

697

Środki własne

Modernizacja instalacji
sterowania i zasilania na
instalacji
siarczanowanych

Modernizacja związana jest ze zmianami
technologicznymi wprowadzanymi na wytwórni
Siarczanowanych I. Zakres prac obejmuje m.in.
wykonanie układu migracji oprogramowania sterownika
DCS w celu zapewnienia komunikacji między wytwórniami
Siarczanowane I i Siarczanowane II, prace związane
ze zmianami w układach sterowania pomp, oraz prace
związane z poprawą funkcjonalności budynku
produkcyjnego.
Planowana data zakończenia projektu: 30 czerwca 2012 r.

900

428

Środki własne

REACH

Koszty rejestracji poniesione w wyniku wejścia w życie
w dniu 1 czerwca 2007 r. Rozporządzenia REACH
nakładającego szereg obowiązków w zakresie rejestracji
substancji chemicznych.

100

92

Środki własne

Pozostałe modernizacje
oraz zakupy
inwestycyjne

Szereg projektów inwestycyjnych (głównie
odtworzeniowych) niezbędnych do utrzymania majątku
w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

3 200

986

Środki własne

Modernizacja instalacji
etoksylatów w Brzegu
Dolnym

W ramach zadania wykonywane są prace związane
z modernizacją instalacji, m.in. montaż nowego zbiornika
V=30 m3 wraz z pompą, filtrem oraz orurowaniem
z kompletnym osprzętem oraz prace modernizacyjne
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy
dozowaniu surowców do reaktorów.
Planowana data zakończenia projektu: 31 grudnia 2012 r.

Budowa nowego
reaktora etoksylacji

Projekt obecnie zawieszony w związku z koniecznością
dostosowania koncepcji rozwoju instalacji w Brzegu
Dolnym w powiązaniu z instalacją w Płocku.

Modernizacja punktów
rozładunkowozaładunkowych

Źródło: Spółka

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje bieżące Emitenta realizowane są w Polsce.
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Główne inwestycje przyszłe Spółki
Emitent nie podjął żadnych wiążących zobowiązań w stosunku do jakichkolwiek głównych inwestycji
w przyszłości. Informacje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych znajdują się w rozdziale
„Planowane inwestycje” poniżej.
Planowane inwestycje

Nazwa inwestycji

Opis inwestycji*

Budowa instalacji do
postaciowania niejonowych
środków powierzchniowo
czynnych

Budowa nowej instalacji postaciowania
środków powierzchniowo czynnych

Modernizacja ciągu
produkcyjnego do wytwarzania
amfoterycznych środków
powierzchniowo czynnych

Modernizacja istniejącego ciągu
produkcyjnego do wytwarzania środków
powierzchniowo czynnych. Po modernizacji
osiągnie on zdolność produkcyjną
w wysokości 5 tys. t/r

Planowana
wartość inwestycji
(w tys. zł)

Źródła finansowania

35 000 Środki własne (emisja Akcji
Oferowanych)

5 000 Środki własne (emisja Akcji
Oferowanych)

* Na Datę Prospektu żadna z powyższych inwestycji nie otrzymała jeszcze zgody organów korporacyjnych Emitenta
Źródło: Spółka

Spółka zamierza sfinansować ww. planowane inwestycje z wykorzystaniem środków pozyskanych w ramach
Oferty.
Trendy
Surowce
W pierwszej połowie 2011 roku ceny podstawowych surowców (tlenku etylenu oraz alkoholi naturalnych)
kontynuowały do końca czerwca 2011 roku trend wzrostowy. Ceny olejów i alkoholi naturalnych osiągnęły
maksymalny poziom na końcu drugiego kwartału 2011 r., po czym zaczęły powoli, ale konsekwentnie
spadać. To samo miało miejsce w przypadku surowców ropopochodnych. Druga połowa 2011 roku to
spadek cen. Odwrócenie trendu było spowodowane oporem rynku dla dalszego wzrostu (ceny osiągnęły
historyczne rekordy).
W IV kwartale 2011 roku nastąpiła kontynuacja spadku cen alkoholu laurylowego (w grudniu 2011 r. spadek
o ok. 30% w stosunku do szczytu w II kwartale 2011 r.). W podobnym trendzie znajdowały się ceny
pozostałych surowców wykorzystywanych przez Emitenta z wyjątkiem alkilobenzenu, którego cena
w IV kwartale 2011 r. wzrosła nieznacznie o ok. 6%, co spowodowane było wzrostem cen benzenu i parafin.
W I kwartale 2012 r. ceny surowców naturalnych utrzymywały się na poziomie z IV kwartału 2011 r.,
z wyjątkiem ceny oleju kokosowego, która wzrosła o 11% w stosunku do miesiąca grudnia 2011 r.
W przypadku surowców pochodzenia petrochemicznego nastąpiła kontynuacja wzrostu cen alkilobenzenu,
determinowana czynnikiem wspomnianym wcześniej. W okresie od grudnia 2011 r. do marca 2012 r. wzrost
wyniósł 15%. Tendencja wzrostowa dotyczyła również cen tlenku etylenu, która w przeciągu I kwartału 2012 r.
wzrosła o 13%.
Sprzedaż
Spółka rozpoczęła produkcję i sprzedaż na początku 2011 roku w okresie trudnej sytuacji rynkowej,
zmniejszonego popytu oraz zwiększonej konkurencji i walki cenowej na rynku. Pierwszy kwartał
charakteryzował się obrotem na poziomie 31,5 mln PLN (głównie w wyniku sprzedaży wewnętrznej tlenku
etylenu do PCC Rokita).
W drugim kwartale 2011 roku nastąpił wzrost sprzedaży o 65% pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji
rynkowej. Było to wynikiem między innymi rozpoczęcia sprzedaży zewnętrznej produktów PCC Exol. Nadal
głównym odbiorcą produktów była PCC Rokita. Wartość sprzedaży do PCC Rokita stanowiła ok. 84%
przychodów. Sprzedaż do pozostałych klientów wyniosła 16% przychodów Spółki.
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W trzecim kwartale 2011 r. nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o kolejne 11%. Sprzedaż do klientów
poza PCC Rokita wzrosła o 25% w porównaniu do drugiego kwartału 2011 r. i stanowiła 18% przychodów
Spółki. Sytuacja na rynku poprawiła się, trzeci kwartał charakteryzował się zwiększoną konsumpcją
surfaktantów na rynku.
Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży wystąpił w czwartym kwartale (o 41% w stosunku do kwartału
trzeciego) i był wynikiem wcielenia Kompleksu KA do PCC Exol. Sprzedaż do klientów zewnętrznych wzrosła
prawie 5-krotnie. Ceny produktów na rynku nadal spadały pomimo stabilizacji cen surowców. Było to
wynikiem zwiększonej konkurencji i zmniejszonego zapotrzebowania na surfaktanty. Tendencje
charakterystyczne dla IV kwartału utrzymywały się również w styczniu 2012 roku.
Pierwsze miesiące 2012 roku charakteryzowały się zmniejszonym popytem na surfaktanty. Sprzedaż
w styczniu i lutym w porównaniu do dwóch ostatnich miesięcy 2011 wzrosła o 7% ilościowo i 2%
wartościowo. W kolejnych miesiącach do Daty Prospektu trendy te utrzymywały się.
Ceny
Ceny rynkowe produktów Spółki w I kwartale 2011 r. rosły zgodnie z trendem wzrostowym surowców,
zarówno alkoholi tłuszczowych, jak i tlenku etylenu. Trend wzrostowy kontynuowany był również w kolejnym
kwartale ze względu na kolejne podwyżki cen surowców. W III kwartale 2011 r. ceny produktów uległy
obniżce, co było pochodną obniżki cen podstawowych surowców na rynku (w szczególności surowców
pochodzenia naturalnego). W ostatnim kwartale nastąpił dalszy spadek cen, pomimo stabilizacji cen
surowców, co było wynikiem zwiększonej konkurencji i zmniejszonego zapotrzebowania rynkowego na
surfaktanty.
W 2012 roku do Daty Prospektu, z racji słabego popytu i zwiększonej konkurencji, nadal utrzymywał się
spadkowy trend cenowy.
Produkcja
W związku z rozpoczęciem sprzedaży zewnętrznej w II kwartale 2011 r. produkcja realizowana przez Spółkę
w I kwartale 2011 r. tego roku osiągnęła poziom 21% wykorzystania maksymalnych zdolności produkcyjnych.
Na przełomie dwóch pierwszych kwartałów 2011 r. wraz ze wzrostem sprzedaży, produkcja wzrosła o 67%
i do końca I połowy 2011 roku utrzymywała się na stabilnym poziomie. Wykorzystanie zdolności
produkcyjnych w porównaniu z zakładanym poziomem maksymalnym w II kwartale 2011 r. wyniosło 45%.
W III kwartale 2011 r. nastąpiło zwiększenie wolumenów produkcji, co determinowane było pozyskiwaniem
nowych odbiorców, skutkując 67-procentowym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych. W IV kwartale
2011 r., na przełomie października i listopada nastąpił czterokrotny wzrost poziomu produkcji Spółki
związany z wniesieniem do Spółki aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Kompleksu
KA. Do końca 2011 roku instalacje, które przed wspomnianym przejęciem należały do PCC Rokita,
wykorzystywały w pełni swoje zdolności produkcyjne, podczas gdy instalacja płocka z końcem 2011 roku
osiągnęła poziom 70%.
W I kwartale 2012 r. produkcja utrzymywała się na stabilnym poziomie, będąc wypadkową realizowanych
kontraktów sprzedażowych oraz sprzedaży spotowej.
Zapasy
W związku z tym, że Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w roku 2011, w I kwartale 2011 roku
następował stopniowy wzrost stanu zapasów, który pod koniec drugiego kwartału 2011 roku osiągnął poziom
6,7 mln PLN. Wraz z dalszym rozwojem działalności Spółki i zwiększającą się sprzedażą w III kwartale 2011
roku nastąpiło zwiększone zużycie surowców, co spowodowało spadek stanu zapasów do poziomu 5 mln
PLN. Znaczący wzrost tej pozycji bilansowej w IV kwartale 2011 roku (do poziomu 26,8 mln PLN) tłumaczyć
należy przede wszystkim wniesieniem do PCC Exol aportu w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa – Kompleksu KA. Zapasy przenoszone do Spółki wycenione zostały do wartości godziwej,
co dodatkowo podniosło ich wartość ujawnioną w Spółce.
W styczniu 2012 roku nastąpił 20-procentowy spadek wartości zapasów w porównaniu z IV kwartałem 2011
roku, co spowodowane było, oprócz zużycia w procesie produkcyjnym, rozliczeniem wartości godziwej
wspomnianych zapasów wniesionych aportem. Do Daty Prospektu poziom zapasów nie wykazywał fluktuacji.
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Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub
zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy
Emitenta w okresie od Daty Prospektu przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego
Oprócz informacji przedstawionych w innych miejscach Prospektu, w tym w szczególności w rozdziałach
„Czynniki ryzyka”, „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” – „Czynniki makroekonomiczne, elementy
polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz wszelkie inne czynniki, które
bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na działalność Spółki”, PCC Exol nie zidentyfikował żadnych
tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Spółki przynajmniej do końca bieżącego
roku obrotowego.
Wg Zarządu Emitenta wśród czynników mogących mieć wpływ na rynki i grupy produktów, na których działa
PCC Exol, można wyróżnić następujące:
–

czynniki mające wpływ na rynek surfaktantów anionowych:
 zaostrzenie przepisów dotyczących stosowania środków powierzchniowo czynnych (Rozporządzenie
WE 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,
harmonizujące zasady wprowadzania do obrotu detergentów i środków powierzchniowo czynnych,
z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie wprowadza ograniczenia lub zakazy stosowania
niektórych środków powierzchniowo czynnych zgodnie z ich podatnością na biodegradację, co
powoduje wzrost konsumpcji łatwiej biodegradowalnych surfaktantów takich jak alkiloeterosiarczany
(AES),
 zmiany zachowań konsumentów powodujące wzrost zapotrzebowania na płynne detergenty myjące,
piorące i czyszczące; Zwiększone zapotrzebowanie na płynne detergenty zwiększa zapotrzebowanie
na alkiloeterosiarczany (AES), ograniczając zapotrzebowanie na alkilobenzenosulfoniany (LAS),
 dynamiczny wzrost zapotrzebowania na detergenty w krajach rozwijających się, z naciskiem na
efektywność kosztową produktów,
 stosunkowo niewielkie nakłady na badania i rozwój w porównaniu z innymi grupami produktowymi,
 mniejsza ilość zastosowań w porównaniu z surfaktantami niejonowymi,
 wzrost zapotrzebowania na surfaktanty anionowe wynikający z rozwoju rynku detergentów w krajach
rozwijających się, gdzie poziom zużycia detergentów per capita jest nadal niższy niż w krajach
rozwiniętych;

–

czynniki mające wpływ na rynek surfaktantów niejonowych:
 ciągłe rozszerzanie aplikacji, czyli znajdowanie nowych zastosowań ze względu na optymalne
własności fizykochemiczne produktów,
 wysokie nakłady na badania i rozwój (w porównaniu z surfaktantami anionowymi) w zakresie
produktów i branż przemysłowych,
 rozwój wielu branż przemysłu, zarówno tych największych, konsumujących ilości masowe produktów
(chemia gospodarcza, środki higieny osobistej, czyszczenie przemysłowe), jak i branż mających
zapotrzebowanie na niskotonażowe produkty specjalistyczne i innowacyjne (kosmetyki, obróbka
metalu, dodatki do przemysłu włókienniczego, dodatki do tworzyw sztucznych i inne zastosowania
przemysłowe);

–

czynniki mające wpływ na rynek surfaktantów amfoterycznych:
 stabilny wzrost zapotrzebowania rynkowego na środki do higieny osobistej i kosmetyki w krajach
rozwiniętych,
 rosnące zainteresowanie rozszerzeniem zastosowania surfaktantów amfoterycznych do innych
gałęzi przemysłu, wysokie nakłady na badania i rozwój,
 wzrost świadomości konsumentów, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na produkty
o własnościach łagodnych dla skóry,
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 wzrost zamożności społeczeństw, co przekłada się na większe zainteresowanie produktami
o wyższej jakości,
 duży wzrost zapotrzebowania na amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w krajach
rozwijających się, wynikający z rosnącego rynku środków higieny osobistej i kosmetyków oraz
wzrostu konsumpcji tych środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca; W krajach rozwijających
się konsumpcja środków higieny osobistej i kosmetyki w przeliczeniu na mieszkańca nadal znacząco
odbiega poziomem od rynków rozwiniętych.
Wg Zarządu Emitenta wśród czynników mogących mieć wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży PCC
Exol można wyróżnić następujące:
–

koniunktura na rynku – zapotrzebowanie na środki czystości i higieny osobistej oraz detergenty; Zgodnie
z informacjami z raportów rynkowych Emitent prognozuje wzrost zapotrzebowania na te grupy
produktów w kolejnych latach o ok. 2,5-3,4% globalnie; Większe wzrosty są szacowane na rynkach
docelowych (kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej), ponieważ wskaźnik zużycia
detergentów na głowę mieszkańca nadal jest poniżej średniej w Europie Zachodniej;

–

poziomy cen podstawowych surowców – w przypadku produktów anionowych i masowych produktów
niejonowych ceny surowca mają duży wpływ na przychód; Wysokie ceny surowców mogą wpływać na
obniżenie sprzedaży w związku z koniecznością rezygnacji z nierentownych kontraktów; Wpływ cen
surowców na niejonowe produkty specjalistyczne nie jest znaczący;

–

działania konkurencji – pojawienie się nowych zdolności produkcyjnych lub poprawa sytuacji konkurencji
poprzez np. konsolidowanie biznesów, akwizycje czy integrację surowcową może doprowadzić do walki
cenowej na rynkach i utraty części udziału Spółki w rynku; Zagrożenie jest większe w przypadku
produktów anionowych i masowych produktów niejonowych; Zgodnie z trendami na rynku Emitent
spodziewa się pojawienia nowych inwestycji konkurencji w Europie, jak i poprawy warunków kosztowych
konkurencji w kolejnych latach;

–

zmiany w portfolio produktowym – wprowadzenie nowych grup produktowych, dywersyfikacja produktów
i rozwój kolejnych branż zarówno w grupie produktów anionowych, jak i niejonowych ma znaczący wpływ
na zwiększenie sprzedaży; Często wprowadzenie określonego produktu do oferty powoduje możliwość
sprzedaży kolejnych; Zgodnie ze strategią Spółki, zwiększa się udział produktów do aplikacji
przemysłowych w ofercie, które są mniej podatne na zmiany cen surowców, działania konkurencji, jak
i koniunkturę na rynku.

Rynek europejski jest rynkiem homogenicznym, w którym istnieją zależności wysokości marży od czynników
takich jak:
–

dostępna zdolność produkcyjna,

–

lokalizacja geograficzna (koszt transportu dla produktów masowych),

–

poziom integracji surowcowej uczestników rynku, czy

–

dostępność kluczowych surowców (w przypadku firm niezintegrowanych).

W zależności od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej i obecności nowych graczy na rynku,
następuje alokacja wolumenów masowych surfaktantów do lokalizacji geograficznych (z potencjalnie
najwyższą marżą i najmniejszą liczbą konkurentów). Na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej,
pomimo małej liczby konkurentów oferujących produkty konkurencyjne do produktów PCC Exol, istnieje
realny wpływ na rentowność działalności Emitenta związany z inwestycjami konkurencji zwiększającymi
potencjał produkcyjny, w każdym regionie geograficznym Europy, a w szczególności w rejonie Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Potencjalnie najmniej korzystne dla Spółki inwestycje w zdolności
wytwórcze produktów konkurencyjnych zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie lub w obszarze
działania Spółki. Mniej istotne na działalność Emitenta będą inwestycje zlokalizowane powyżej 800 km od
zakładów PCC Exol. Na Datę Prospektu, w Europie prowadzonych jest kilka procesów inwestycyjnych
bezpośrednio związanych z profilem produkcji Emitenta. Najmniej korzystną z punktu widzenia Spółki jest
inwestycja firmy Hansa w budowę instalacji Sulfonacji/Siarczanowania zlokalizowaną w okolicach Berlina
(Genthin). Nominalna zdolność produkcyjna tej instalacji to około 100 tys. ton produktu, który
prawdopodobnie dedykowany będzie w większości na zużycie wewnętrzne firmy, a także w pozostałej części
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może być alokowany na rynki Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. W planie firmy Hansa
jest produkcja produktów konkurencyjnych do PCC Exol, takich jak LAS (sulfonowany liniowy alkilobenzen)
czy SLES (alkiloeterosiarczany). Według wiedzy Emitenta na Datę Prospektu, Hansa dokonała rozruchu
technologicznego instalacji i uzyskała pierwszy 1 tys. ton LAS. W dalszych planach firmy jest uruchomienie
kolejnych dwóch reaktorów i rozpoczęcie produkcji SLES.
Inwestycjami wpływającymi na rentowność produkcji PCC Exol mogą być także projekty włoskiej firmy Erca
przeprowadzane w konsorcjum z malezyjską firmą Emery, na budowę nowej instalacji etoksylacji w Moerdijk
(Holandia). Według informacji uzyskanych przez Emitenta instalacja ta ma produkować 50 tys. ton
etoksylatów masowych na bazie alkoholi tłuszczowych pochodzących z firmy Emery oraz inwestycja firmy
Kolb, należącej do malezyjskiej firmy KLK, zwiększająca zdolność produkcyjną istniejącej instalacji
etoksylacji w Moerdijk (Holandia).
Inwestycją mającą mniejszy wpływ na PCC Exol będzie ponowne uruchomienie produkcji LAS w firmie
Petrochema Dubova w Słowacji przez hiszpańską firmę CEPSA.
Na wyniki Spółki wpływ mogą mieć także inwestycje globalne dużych koncernów chemicznych, które istotnie
wpłyną na ograniczenie eksportu niejonowych surfaktantów z Europy do Azji czy Afryki. W obecnej chwili
w trakcie realizacji jest inwestycja firmy Sabic w zintegrowaną w alkohol tłuszczowy instalację etoksylacji w Arabii
Saudyjskiej. Produkcja z tej instalacji przeznaczona będzie na eksport do Europy, krajów Afryki oraz Turcji. Inną
rozważaną w chwili obecnej jest duża inwestycja firmy Shell Chemicals w produkcję etoksylatów w Singapurze.
Inwestycja ta może w znaczący sposób wpłynąć na ograniczenia w eksporcie etoksylatów z Europy do krajów
azjatyckich. Inwestycją oddziałującą na rynki regionalne i mogącą przyczynić się do ograniczenia eksportu
z Europy jest budowa instalacji etoksylacji przez firmę Reliance w Indiach o zdolności 50 tys. ton.
Głównym czynnikiem oddziałującym na Emitenta może być fakt, że wszystkie planowane inwestycje
w powiększenie lub budowę nowych fabryk niejonowych środków powierzchniowo czynnych (etoksylatów)
prowadzone są przez duże podmioty zintegrowane w jeden lub dwa główne surowce służące do ich
produkcji.
Podsumowanie przyrostu zdolności produkcyjnych w Europie mogących mieć wpływ na Spółkę:
Firma

Lokalizacja

Rodzaj produkcji

Szacunkowy wzrost zdolności produkcyjnej

Hansa

Genthin (Niemcy)

Anionowe surfaktanty

100 tys. ton

Cepsa

Dubova (Słowacja)

Anionowe surfaktanty

12-15 tys. ton

Kolb

Moerdijk (Holandia)

Niejonowe surfaktanty

50 tys. ton

Erca/Emery

Moerdijk (Holandia)

Niejonowe surfaktanty

50 tys. ton

Źródło: Spółka

Podsumowanie przyrostu zdolności produkcyjnych producentów globalnych mogących mieć wpływ na Spółkę:
Firma

Lokalizacja

Rodzaj produkcji

Szacunkowy wzrost zdolności produkcyjnej

Shell

Singapur

Niejonowe surfaktanty

B.d. (szacunkowo do 400 tys. ton)

Sabic

Arabia Saudyjska

Niejonowe surfaktanty

B.d. (szacunkowo do 50 tys. ton)

Reliance

Indie

Niejonowe surfaktanty

50 tys. ton

Źródło: Spółka

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Spółki
Spółka oraz PCC SE planują dokonać konwersji wierzytelności na kwotę 24 mln EUR, przysługującej PCC
SE wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 16 stycznia 2012 r., na obligacje zamienne na
akcje. W celu realizacji tego zamiaru w dniu 17 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
podjęło uchwałę o emisji obligacji zamiennych na akcje, na podstawie której Spółka wyemituje obligacje
o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 24 mln EUR oraz uchwałę o warunkowym podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.
Emitent zamierza skierować do PCC SE propozycję nabycia wszystkich obligacji zamiennych na akcje.
Spółka oraz PCC SE planują rozliczenie wzajemnych wierzytelności w drodze potrącenia umownego.
Zgodnie z uchwałą emisyjną obligacje mogą być zaoferowane do objęcia i wydane nie wcześniej niż po
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otrzymaniu przez Spółkę zgody PKO Banku Polskiego S.A. na emisję i zaoferowanie obligacji, wydanej
w oparciu o przepisy umów kredytowych.
Zdaniem Zarządu Emitenta, w okresie od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, tj. od
31 grudnia 2011 r., w sytuacji finansowej lub handlowej Spółki, oprócz powyższego, nie nastąpiły żadne
znaczące zmiany.
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OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Działalność podstawowa
Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe rodzaje prowadzonej przez Emitenta
działalności operacyjnej
PCC Exol jest największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej producentem
surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych). Oferta PCC Exol obejmuje około 160 różnych produktów
znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach: kosmetyka i detergenty, czyszczenie i mycie
przemysłowe, tworzywa sztuczne, farby, lakiery i kleje, obróbka metalu, przemysł budowlany, przemysł
celulozowo-papierniczy, przemysł włókienniczy, agrochemikalia. Spółka świadczy także usługi w zakresie
produkcji chemicznej surfaktantów na specjalne zamówienie klienta.
PCC Exol prowadzi produkcję w czterech instalacjach: dwóch instalacjach etoksylacji (Etoksylacja I, Etoksylacja II)
i dwóch instalacjach siarczanowania (Siarczanowane I, Siarczanowane II). Spółka powstała w 2008 r. W kwietniu
2011 r. została oddana do użytku instalacja etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II). 31 października 2011 r. do
Spółki został wniesiony aportem Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) będący do tego czasu
własnością PCC Rokita. W ten sposób Emitent stał się znaczącym producentem i dostawcą tego typu produktów
na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Obecny potencjał produkcyjny wszystkich instalacji Spółki
wynosi ok. 100 tys. t/r (w zależności od produkowanego portfela produktowego).
Instalacja Etoksylacja I, znajdująca się w Brzegu Dolnym, jest najstarszą instalacją Spółki, powstałą w latach
60. wg projektu i technologii Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego „Rokita”, na którą składa się
kilka reaktorów do produkcji etoksylatów masowych i specjalistycznych o zdolności produkcyjnej około 30 tys.
t/r (w zależności od rodzaju wytwarzanego produktu). Instalacja Siarczanowane I, która się znajduje w Brzegu
Dolnym, powstała w roku 1989, dzięki licencji zakupionej we włoskiej firmie Mazzoni (dzisiejsza Ballestra) i na
Datę Prospektu posiada zdolności produkcyjne w wysokości 10 tys. t/r. W 2008 r. w Brzegu Dolnym
uruchomiona została kolejna instalacja Siarczanowane II o nominalnej zdolności produkcyjnej 30 tys. t/r, co
pozwoliło na wzrost mocy produkcyjnych anionowych środków powierzchniowo czynnych o około 300%.
W 2009 roku wykorzystanie nowej instalacji kształtowało się na poziomie 77%, w 2010 roku zaś praktycznie
całkowicie wykorzystano dostępne moce produkcyjne. Ponadto w kwietniu 2011 r. nastąpił rozruch nowej
instalacji etoksylatów w Płocku (Etoksylacja II) wg technologii Buss Chemtech, o zdolności produkcyjnej 30 tys.
t/r, gdzie ma miejsce produkcja masowych niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
Instalacje etoksylacji umożliwiają produkcję surfaktantów niejonowych, stanowiących zarówno produkty
końcowe, jak i półprodukty do wytwarzania surfaktantów anionowych na instalacjach Siarczanowane I
i Siarczanowane II. Uruchomienie instalacji w Płocku (Etoksylacja II) i przejęcie części produkcji etoksylatów
masowych z instalacji etoksylacji w Brzegu Dolnym (Etoksylacja I) pozwoli na dalszy rozwój niejonowych
produktów do aplikacji przemysłowych na instalacji w Brzegu Dolnym (produkty niskopienne, surfaktanty
i surfaktanty amfoteryczne).
Głównym obszarem działalności ze względu na podział geograficzny jest teren Polski oraz kraje Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a także zachodnia część Azji (Rosja, Turcja). Emitent znajduje się
obecnie w trakcie badań rynkowych dot. wejścia na rynki w północnej części Afryki. Spółka w roku 2011
wygenerowała ze sprzedaży eksportowej ok. 20% przychodów. W roku 2011 za największą część sprzedaży
zagranicznej odpowiadał region Europy Zachodniej (niemal 53% wartości przychodów ze sprzedaży
zagranicznej). Region Bliskiego Wschodu i Afryki oraz region Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
odpowiadały łącznie za ponad 43% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie.
Główne trendy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej:
–

istotnie wzrasta wskaźnik zużycia detergentów na mieszkańca,

–

globalne firmy z branży kosmetyków i detergentów, m.in. Avon, Reckitt Benckiser, L’Oréal, Unilever,
inwestują w zwiększanie zdolności produkcyjnych,

–

rozwój firm produkujących detergenty, kosmetykę i środki higieny osobistej na rynku rosyjskim,

–

stosunkowo słaba konkurencja w zakresie produkcji surfaktantów w tej części Europy,

–

wzrost liczby lokalnych producentów produkujących pod markami własnymi sieci handlowych (tzw.
producenci private labels) wykorzystujących środki powierzchniowo czynne.
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Przeniesienie Kompleksu KA
W dniu 31 października 2011 r. PCC Rokita podpisała z Emitentem umowę objęcia akcji Spółki oraz umowę
przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych
(Kompleksu KA) z PCC Rokita do Emitenta.
31 października 2011 r. NWZ PCC Exol podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez
emisję nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, z kwoty 30.200.000 zł do kwoty 151.300.000 zł. Emisja
objęła 1.211.000 akcji serii C o wartości nominalnej 100 zł każda i tej samej cenie emisyjnej. Wszystkie akcje
serii C objęła PCC Rokita, która pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa, czyli Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA). Obie strony
umowy postanowiły, że wydanie składników opisywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi na
koniec dnia 31 października 2011 r.
PCC Exol, z chwilą przejęcia wydzielanego Kompleksu KA, stał się na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy
stroną związanych z nim stosunków pracy.
Aport w postaci Kompleksu KA jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa został wniesiony jako zespół
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych, w skład którego weszły
w szczególności: (i) grunty będące w użytkowaniu wieczystym, (ii) budynki i budowle będące własnością
PCC Rokita, (iii) środki trwałe w budowie, (iv) środki ruchome, czyli instalacje, urządzenia, maszyny,
wyposażenie, wyposażenie biurowe, wykorzystywane w działalności Kompleksu KA, (v) zintegrowane
pozwolenia na prowadzenie instalacji przemysłowych, (vi) wierzytelności funkcjonalnie związane
z działalnością Kompleksu KA, (vii) wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące PCC Rokita
zgodnie z REACH oraz CLP związane z produkcją, importem i wprowadzaniem do obrotu różnych substancji,
w tym prawa wynikające z rejestracji wstępnej i rejestracji tych substancji, (viii) zobowiązania i obowiązki
wynikające z umów, których stroną była PCC Rokita, dotyczących działalności Kompleksu KA, (ix) księgi,
rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez Kompleks KA, (x) wartości niematerialne
i prawne, w tym licencje i know-how, wykorzystywane w działalności Kompleksu KA i ujawnione w ewidencji
wartości niematerialnych i prawnych PCC Rokita, (xi) rachunki bankowe związane z działalnością
Kompleksu KA, (xii) zapasy związane z działalnością Kompleksu KA oraz (xiii) tajemnice przedsiębiorstwa,
wykorzystywane przez PCC Rokita w prowadzeniu działalności Kompleksu KA.
Opisany powyżej wkład niepieniężny był przedmiotem wyceny sporządzonej przez PwC Polska Sp. z o.o.
Wartość rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 maja 2011 r. określono na łączną
kwotę 121.100.000 zł. Wycena sporządzona została w oparciu o podejście dochodowe oraz porównawcze
przy założeniu kontroli oraz braku płynności. W dniu 6 października 2011 r. BDO Sp. z o.o. wydała opinię na
temat ich wartości godziwej, potwierdzając, iż wartość wkładu niepieniężnego oszacowana przez PwC
w kwocie 121,1 mln zł jest wartością godziwą.
Szczegóły dotyczące umowy związanej z przeniesieniem Kompleksu KA znajdują się w rozdziale „Opis
działalności Spółki” – „Istotne umowy” – „(B) Umowy istotne związane z przeniesieniem zorganizowanej
części przedsiębiorstwa z PCC Rokita na Spółkę”.
Charakterystyka podstawowych produktów oferowanych przez Spółkę
Środki powierzchniowo czynne inaczej zwane surfaktantami (z ang. „surfactant” = surface-active agent) to
związki chemiczne o specyficznej strukturze, nadającej zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego
cieczy. Dzięki tej właściwości mają dobre własności:
–

myjąco-piorące (usuwanie zanieczyszczeń),

–

zwilżające (znaczne zmniejszanie napięcia powierzchniowego),

–

dyspergujące (rozdrabnianie większych cząstek substancji na mniejsze),

–

pianotwórcze (zdolność wytwarzania piany),

–

solubilizujące (zwiększanie rozpuszczalności substancji).

Surfaktanty zbudowane są z dwóch części: z grupy hydrofobowej – niepolarnej, o właściwościach wysokiego
powinowactwa do tłuszczów (tzw. ogon) oraz z grupy hydrofilowej – polarnej, o wysokim powinowactwie do
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wody (tzw. głowa). Wskutek takiej budowy mają zdolność ustawiania się w sposób zorientowany na
powierzchni kontaktu fazowego i zmniejszenia napięcia powierzchniowego. Dla przykładu grupa polarna tkwi
w fazie wodnej, ponieważ wykazuje do niej powinowactwo, a niepolarna – w fazie hydrofobowej.
Środki powierzchniowo czynne zwykle klasyfikowane są ze względu na ich budowę chemiczną, która jest
ściśle związana z własnościami użytkowymi. Wyróżnia się 4 rodzaje środków powierzchniowo czynnych:
–

anionowe – posiadające część hydrofilową obdarzoną ujemnym ładunkiem elektrycznym,

–

niejonowe – posiadające część hydrofilową pozbawioną ładunku elektrycznego,

–

kationowe – posiadające część hydrofilową obdarzoną dodatnim ładunkiem elektrycznym,

–

amfoteryczne – posiadające część hydrofilową posiadającą jednocześnie ładunki dodatnie i ujemne.

Oferta Spółki obejmuje ponad 160 różnych produktów zaliczanych do surfaktantów anionowych, niejonowych
i amfoterycznych. PCC Exol nie produkuje surfaktantów kationowych.
Surfaktanty produkowane przez Emitenta generalnie charakteryzują się dosyć długim okresem przydatności.
Muszą być jednak odpowiednio przechowywane w zależności od zaleceń producenta (magazynowanie
w odpowiednich temperaturach przechowywania itd.). Emitent standardowo określa gwarancje
niepogorszenia jakości swoich produktów na min. 1 rok, jeżeli są przechowywane zgodnie z zaleceniami
wskazanymi w Kartach Charakterystyk Substancji.
Anionowe środki powierzchniowo czynne
Surfaktanty anionowe – to wyroby o charakterze masowym, które ze względu na własności myjącoczyszczące mają podstawowe zastosowanie w wyrobach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny
do mycia naczyń i inne detergenty) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny
do kąpieli, mydła w płynie i inne środki higieny osobistej). Spośród aplikacji przemysłowych warto
wyszczególnić branżę tworzyw sztucznych (polimeryzacja emulsyjna) czy branżę budowlaną (spienianie płyt
kartonowo-gipsowych).
Główne surfaktanty anionowe oferowane przez Spółkę to m.in.:
–

alkilobenzenosulfoniany liniowe (LAS) – kwas ABS i sól sodowa kwasu ABS,

–

alkiloeterosiarczany (SLES) – (marka handlowa – Sulforokanol),

–

alkilosiarczany (SLS) – (marka handlowa – Rosulfan).

W 2011 roku sprzedaż surfaktantów anionowych stanowiła ok. 20,3% przychodów ze sprzedaży produktów
Spółki. Produkcję anionowych środków powierzchniowo czynnych rozpoczęto w 1989 r. Główną grupą
produktową są siarczanowane etoksylaty alkoholu laurylowego (Sulforokanol – SLES), gdzie jednym
z podstawowych surowców są niejonowe etoksylaty. Inne produkty to pochodne alkilobenzenu (Kwas ABS)
i siarczanowane alkohole tłuszczowe (Rosulfan – SLS). Zwiększone zapotrzebowanie na produkty z tej
grupy spowodowało uruchomienie w 2008 r. nowej, nowoczesnej instalacji – Siarczanowane II w Brzegu
Dolnym, o nominalnej zdolności produkcyjnej trzykrotnie większej niż dotychczasowe zdolności produkcyjne.
Do największych odbiorców anionowych środków powierzchniowo czynnych należą międzynarodowe
koncerny produkujące wyroby z branży środków higieny osobistej (personal care) oraz detergentów
(Unilever, Oriflame, Avon, Reckitt Benckiser, L’Oréal). Zakłady produkcyjne tych firm mieszczą się w Polsce.
Na rynku producentów produktów z branży środków higieny osobistej oraz detergentów w Europie
Zachodniej zauważalna jest silna tendencja do przenoszenia produkcji i znacznego inwestowania
w zdolności produkcyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Anionowe środki powierzchniowo czynne w roku 2011 stanowiły ok. 32,2% sprzedaży Spółki w ujęciu
ilościowym. Ich produkcję prowadzi się na dwóch instalacjach – starszej oddanej do użytkowania w 1989 r.
– Siarczanowane I oraz nowej – Siarczanowane II, oddanej w 2008 r. Łączna roczna nominalna zdolność
produkcyjna obu instalacji wynosi ok. 40 tys. ton rocznie. Jednym z podstawowych surowców do ich
produkcji są niejonowe środki powierzchniowo czynne, otrzymywane na instalacjach etoksylatów należących
do Spółki.
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Najważniejsze właściwości surfaktantów anionowych:
–

stanowią główny surfaktant (funkcja czyszcząca, piorąca) w ciekłych i proszkowych formulacjach
myjących i czyszczących,

–

posiadają doskonałą pianotwórczość i własności zwilżające (zwłaszcza produkty na alkoholu laurylowym),

–

są produktami niskokosztowymi,

–

działają umiarkowanie drażniąco na skórę,

–

wymagają zazwyczaj surfaktantu wspomagającego do poprawy lepkości formulacji.

Najważniejsze zastosowania surfaktantów anionowych:
–

podstawowe składniki ciekłych i proszkowych detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym,

–

składniki preparatów do czyszczenia przemysłowego,

–

podstawowe składniki środków do higieny osobistej,

–

dodatki do polimeryzacji emulsyjnej,

–

środki spieniające do płyt kartonowo-gipsowych.

Niejonowe środki powierzchniowo czynne
Surfaktanty niejonowe są produktami chemicznymi przeznaczonymi do szerokiego zastosowania
w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak chemia gospodarcza oraz środki higieny osobistej, chemia
przemysłowa (produkty chemiczne dla włókiennictwa, specjalistyczne produkty myjące i czyszczące, dodatki
do polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów i wiele innych).
Spółka produkuje następujące surfaktanty niejonowe:
–

etoksylaty i alkoksylaty naturalnych i syntetycznych alkoholi tłuszczowych (marka handlowa – Rokanol),

–

etoksylaty na bazie kwasów tłuszczowych (marka handlowa – Rokacet),

–

etoksylaty na bazie amidów kwasów tłuszczowych (marka handlowa – Rokamid),

–

etoksylaty na bazie amin tłuszczowych (marka handlowa – Rokamin),

–

kopolimery blokowe EO/PO (marka handlowa – Rokopol),

–

etoksylaty i alkoksylaty nonylofenolu (marka handlowa – Rokafenol),

–

polioksyetylenoglikole (marka handlowa – Polikol).

Spółka posiada w swojej ofercie około 150 produktów niejonowych, z czego około 130 to produkty handlowe.
W 2011 roku sprzedaż surfaktantów niejonowych stanowiła ok. 79,2% przychodów ze sprzedaży produktów
Spółki.
Rozpoczęcie produkcji niejonowych środków powierzchniowo czynnych datuje się na lata 60. ubiegłego
wieku, kiedy to rozpoczęto otrzymywanie pochodnych podstawowych alkoholi (Rokanol) i nonylofenoli
(Rokafenol). Etoksylowane alkohole tłuszczowe (Rokanol) to prężnie rozwijający się segment etoksylatów.
Produkty te w zależności od typu surowca mają zastosowanie w wielu branżach, głównie w środkach chemii
gospodarczej oraz w zastosowaniach przemysłowych. Rokafenole ze względu na swoje doskonałe
własności myjąco-czyszczące były szeroko stosowane np. jako podstawowe składniki płynów do mycia
naczyń. Z czasem udział grupy etoksylowanych nonylofenoli w podstawowych środkach myjących ulegał
zmniejszeniu, a po wejściu Dyrektywy 2003/53/WE Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 18 czerwca 2003
roku, możliwość stosowania tych produktów została ograniczona praktycznie wyłącznie do czyszczenia
przemysłowego, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie
płyn roboczy jest zawracany lub spalany. Ze względu na ochronę środowiska Unia Europejska zakazała
używania związków nonylofenolu, jednak poza granicami UE produkty te są nadal powszechnie stosowane.
Największą zaletę etoksylowanych nonylofenoli stanowią niskie koszty produkcji, optymalne własności
pianotwórcze, dyspergujące i emulgujące, jednakże ich wadą są: niska biodegradowalność oraz toksyczność.
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Oprócz wymienionych, Spółka produkuje również bardziej specjalistyczne etoksylaty, które są pochodnymi:
kwasów, amidów czy amin pod nazwami handlowymi Rokamin, Rokamid czy Rokacet. Następne grupy to
polioksyetylenoglikole (Polikol) wykorzystywane w formulacjach kosmetycznych i kopolimery blokowe
(Rokopol) używane jako niskopienne środki powierzchniowo czynne, a także jako środki zwilżające
w szerokiej gamie aplikacji technicznych i chemii gospodarczej. Niejonowe środki powierzchniowo czynne są
stosowane także jako półprodukty do otrzymywania anionowych środków powierzchniowo czynnych.
Głównym odbiorcą masowych etoksylatów (głównie Rokanol LK2) są instalacje siarczanowania w Brzegu
Dolnym produkujące anionowe środki powierzchniowo czynne. Rokanol LK2 będący surowcem do produkcji
anionowych środków powierzchniowo czynnych przez PCC Exol może być również alternatywnie
sprzedawany na rynek zewnętrzny, do producentów surfaktantów anionowych, którzy nie stanowią
bezpośredniej konkurencji dla Emitenta w zakresie produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych,
ze względu na odległość rynków docelowych.
Pozostałe etoksylaty masowe są oferowane do producentów globalnych, produkujących środki piorące,
myjące i czyszczące. W ostatnim czasie rośnie także znaczenie etoksylatów do aplikacji przemysłowych,
oferowanych do branż: tekstylnej, czyszczenia przemysłowego i innych zastosowań. Odbiorcami całej gamy
etoksylatów, poza branżą chemii gospodarczej oraz higieny osobistej, są producenci oferujący gotowe
formulacje (mieszanki) w przemyśle papierniczym, metalurgicznym oraz wielu innych.
Niejonowe środki powierzchniowo czynne w roku 2011 stanowiły ok. 73,5% produkcji sprzedanej Spółki
w ujęciu ilościowym. Ich produkcję prowadzi się na dwóch instalacjach etoksylacji. Starszej oddanej do
eksploatacji jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, w Brzegu Dolnym, oraz nowej, uruchomionej w 2011 r.
w Płocku (Etoksylacja II). Instalacja w Płocku produkuje głównie etoksylaty masowe na produkcję własną
(surowiec dla produktów anionowych) oraz dla dużych i globalnych odbiorców. Pozostałe produkty
z segmentu to środki produkowane w Brzegu Dolnym, które mają zastosowanie w takich branżach jak:
tworzywa sztuczne, farby, lakiery, kleje, czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu oraz innych.
Najważniejsze właściwości surfaktantów niejonowych:
–

brak tworzenia jonów w środowisku wodnym,

–

kompatybilność oraz efekt synergii z innymi środkami powierzchniowo czynnymi, łączenie się z wieloma
różnymi grupami związków chemicznych, co umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych produktów,

–

odporność na twardą wodę,

–

optymalne zdolności pianotwórcze, zwilżające, emulgujące – w zależności od typu produktu niektóre
surfaktanty niejonowe spełniające odpowiednie kryteria czystości nadają się do produkcji farmaceutyków,
kosmetyków oraz mają zastosowanie w branży spożywczej,

–

mniejsze właściwości drażniące niż środki anionowe,

–

wysoka biodegradowalność.

Najważniejsze zastosowania surfaktantów niejonowych:
–

dodatkowe składniki płynnych i proszkowych formulacji piorących, myjących i czyszczących w wyrobach
chemii gospodarczej,

–

składniki środków higieny osobistej – szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli itp.,

–

składniki zwiększające lepkość,

–

emulgatory,

–

komponenty formulacji chemicznych do procesów w przemyśle włókienniczym,

–

komponenty cieczy obróbczych – środki zwilżające, odtłuszczające, zmniejszające pienienie, emulgatory,
dyspergatory, regulatory pH,

–

dodatki do polimeryzacji, dyspergatory, emulgatory i inne dodatki do przemysłu farb, lakierów i klejów,

–

dodatki do przemysłu celulozowo-papierniczego, jako środki zwilżające, antypieniące, dyspergujące
i zmiękczające,

–

w agrochemikaliach jako składniki adjuwantów i środki zwilżające.
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Surfaktanty amfoteryczne
Surfaktanty amfoteryczne to produkty przeznaczone głównie do środków higieny osobistej (szampony, mydła
w płynie, płyny do kąpieli). Posiadają dobre własności zwilżające, modyfikujące lepkość, czyszczące,
stabilizujące pianę. Dzięki swoim własnościom wspomagają one działanie myjące podstawowych składników,
przy równoczesnym działaniu ochronnym skóry. W zależności od pH środowiska posiadają charakter
anionowy (pH alkaliczne) lub kationowy (pH kwaśne).
W ofercie PCC Exol znajdują się produkty amfoteryczne należące do grupy betain o nazwie handlowej
– Rokaminy K.
W 2011 roku sprzedaż surfaktantów amfoterycznych stanowiła ok. 0,6% przychodów ze sprzedaży
produktów Spółki. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w 2011 roku stanowiły ok. 1% sprzedaży
Emitenta w ujęciu ilościowym. Produkowane są one w Brzegu Dolnym na instalacji etoksylacji. Produkcja
surfaktantów amfoterycznych ma obecnie niewielkie znaczenie ze względu na małą skalę produkcyjną.
Emitent, poprzez inwestycje w zakresie instalacji produkcyjnych surfaktantów amfoterycznych zamierza
w przyszłości zwiększać swój udział w tym segmencie rynku.
Najważniejsze właściwości surfaktantów amfoterycznych:
–

zdolności pianotwórcze oraz stabilizujące pianę właściwości zwilżające, emulgujące,

–

współdziałanie z innymi rodzajami surfaktantów,

–

nie podrażniają śluzówki oka, dzięki czemu są często stosowane w produkcji szamponów oraz innych
produktów kosmetycznych,

–

wysoka biodegradowalność.

Najważniejsze zastosowania:
–

dodatki pomocnicze w branży środków higieny osobistej i kosmetykach, środki pomocnicze w detergentach
gospodarstwa domowego oraz w czyszczeniu przemysłowym,

–

dodatki do formulacji przemysłowych.

Model biznesowy
PCC Exol jest bezpośrednim następcą PCC Rokita w zakresie produkcji i sprzedaży środków
powierzchniowo czynnych. W październiku 2011 r. nastąpiło wydzielenie Kompleksu KA z PCC Rokita, jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, i wniesienie go aportem do Spółki. Daje to ponadtrzydziestoletnie
doświadczenie produkcji i handlu tymi wyrobami. Wykorzystywane są one głównie w przemyśle chemii
gospodarczej i kosmetycznej. Część z nich z powodzeniem jest również stosowana w przemyśle
budowlanym, włókienniczym i innych.
Spółka prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach:
–

nowo zbudowanym zakładzie zlokalizowanym w Płocku (Etoksylacja II) w sąsiedztwie koncernu
petrochemicznego PKN Orlen. Jest to lokalizacja pozwalająca na dostarczanie jednego z głównych
surowców, tj. tlenku etylenu rurociągiem bezpośrednio od producenta (PKN Orlen). Innym aspektem jest
wyraźne zmniejszenie konieczności transportu tego niebezpiecznego surowca do zakładu w Brzegu
Dolnym. W przypadku ograniczenia lub zakazu transportu tej substancji w przyszłości, takie rozwiązanie
umożliwi Spółce dalsze funkcjonowanie. W płockim zakładzie Spółki (Etoksylacja II) produkowane są
masowe niejonowe środki powierzchniowo czynne z przeznaczeniem dla znaczących odbiorców
globalnych oraz dla obu instalacji anionowych środków powierzchniowo czynnych w Brzegu Dolnym,

–

w Brzegu Dolnym na instalacji Etoksylacja I prowadzi się produkcję niejonowych środków powierzchniowo
czynnych o bardziej specjalistycznych zastosowaniach. Na dwóch pozostałych instalacjach w Brzegu
Dolnym (Siarczanowane I i Siarczanowane II) produkuje się anionowe środki powierzchniowo czynne.
Ostatnia z nich, nowoczesna wytwórnia spełniająca wszelkie rynkowe wymagania jakościowe, oddana
została do eksploatacji w 2008 r. W dwóch wytwórniach Siarczanowanych zużywa się etoksylaty
otrzymywane, w równie nowoczesnej, wytwórni w Płocku (Etoksylacja II).
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Magazynowanie produktów gotowych odbywa się w zbiornikach magazynowych o pojemności od 20 do 200
m3 w zależności od produktu. Produkty magazynowane w ten sposób przeznaczone są do dostaw
autocysternami lub do rozlewu do opakowań drobnych (beczek od 120 do 220 kg i paleto-kontenerów typu
IBC 1 tona). Opakowania drobne przechowywane są w magazynach wielkopowierzchniowych. Połowa
powierzchni magazynowej wykorzystywanej przez Spółkę należy bezpośrednio do Emitenta, pozostała
część natomiast jest wynajmowana/dzierżawiona od BiznesPark Rokita Sp. z o.o., z którym Emitent posiada
długoterminowe umowy.
Schemat produkcji w poszczególnych segmentach
Anionowe środki powierzchniowo czynne
Segment anionowych środków powierzchniowo czynnych swoją produkcję opiera na alkilobenzenie i alkoholach
tłuszczowych kupowanych od dostawców zagranicznych oraz, produkowanych we własnym zakresie,
etoksylowanych alkoholach tłuszczowych z instalacji Etoksylacja II w Płocku.
Poziom techniczny obu instalacji umożliwia produkcję wyrobów o parametrach porównywalnych z najlepszymi
światowymi producentami:
–

kwas alkilobebenzenosulfonowy (ABS) i jego sól sodowa (ABS Na) w postaci pasty o stężeniu powyżej
50% substancji aktywnej,

–

alkiloeterosiarczany (AES) – siarczanowane etoksylaty alkoholi tłuszczowych pochodzenia petrochemicznego
albo oleochemicznego,

–

alkilosiarczany (AS) – siarczanowane alkohole tłuszczowe pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.
Surowcem organicznym wykorzystywanym do produkcji jest alkohol tłuszczowy.

Proces technologiczny jest procesem ciągłym, ale można podzielić go na kilka etapów:
–

sprężanie, suszenie powietrza i spalanie siarki,

–

konwersja dwutlenku do trójtlenku siarki,

–

siarczanowanie/sulfonowanie,

–

neutralizacja,

–

oczyszczanie odgazów,

–

uśrednianie ścieków,

–

magazynowanie surowców i produktów.

Schemat blokowy produkcji w wytwórni Siarczanowanych

Źródło: Spółka
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Niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
Segment niejonowych środków powierzchniowo czynnych bazuje głównie na alkoholach tłuszczowych,
amidach i aminach tłuszczowych, nonylofenolu i tlenku etylenu.
Etoksylacja polega na przyłączeniu odpowiedniej liczby moli tlenku etylenu do surowca hydrofobowego
zawierającego grupę polarną z przynajmniej jednym ruchliwym atomem wodoru. Syntezę prowadzi się
w podwyższonej temperaturze i przy podwyższonym ciśnieniu w obecności związków alkalicznych,
przyspieszających znacznie szybkość reakcji.
Reakcja etoksylacji jest silnie egzotermiczna.
Dla etoksylacji szczególnie istotne są aspekty wynikające z własności tlenku etylenu:
–

tlenek etylenu jest wysoce reaktywny i dodanie go do innych związków chemicznych skutkuje silnie
egzotermicznymi reakcjami chemicznymi. Przy braku odbioru ciepła reakcji istnieje niebezpieczeństwo
utraty kontroli nad procesem. Sam tlenek etylenu łatwo polimeryzuje, a pod wpływem kwasów, zasad
i niektórych soli istnieje wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia gwałtownej reakcji chemicznej, która
może skutkować wybuchem,

–

jest substancją skrajnie niebezpieczną pod względem pożarowo-wybuchowym; temperatura zapłonu
wynosi minus 57°C. Za niewybuchowe w warunkach prowadzenia etoksylacji uznaje się mieszaniny par
tlenku etylenu z azotem zawierające co najmniej 60% obj. azotu,

–

tlenek etylenu jest uznany za substancję rakotwórczą; jest substancją silnie toksyczną, najwyższe
dopuszczalne stężenie wynosi 1 mg/m3.

Etoksylacja jest procesem periodycznym i można go podzielić na kilka etapów:
–

magazynowanie surowców,

–

przygotowanie wsadu – odwadnianie,

–

etoksylowanie,

–

standaryzacja wyrobów,

–

magazynowanie i konfekcjonowanie.

Schemat produkcji instalacji etoksylacji w Brzegu Dolnym

Źródło: Spółka
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Rozwój technologii oraz stałe wprowadzanie urządzeń nowych generacji sprawiały i sprawiają nadal, że
technologie wykorzystywane w PCC Exol wpisują się w trendy światowe. W każdym przypadku kluczowym
elementem instalacji etoksylacji jest układ reaktora etoksylacji, którego rozwiązania znacząco ewoluowały na
przestrzeni ostatnich lat.
Na instalacji w Brzegu Dolnym wykonywane są syntezy na reaktorach mieszalnikowych wykonanych ze stali
kwasoodpornej z mieszadłem mechanicznym i odbiorem ciepła przez płaszcz grzejno-chłodzący i wewnętrzne
wymienniki ciepła. Wszystkie operacje wymienione powyżej prowadzone są w jednym wyodrębnionym
aparacie oraz na reaktorze cyrkulacyjnym z zewnętrznymi obiegami ciepła, gdzie obieg wymuszany jest
pompami. Reaktor cyrkulacyjny pracuje w szeregu z reaktorem (mieszalnikiem) przygotowania wsadu
i reaktorem obróbki końcowej.
W Płocku (Etoksylacja II) pracuje najnowszy typ reaktora cyrkulacyjnego firmy BUSS ChemTech AG, gdzie
stosuje się wprowadzenie tlenku etylenu bezpośrednio do zwężki Venturiego, przez którą wprowadzany jest
do reaktora obieg mieszaniny reakcyjnej. Tlenek etylenu dozowany jest do komory ssącej strumienicy,
pobierającej mieszaninę parowo-gazową z przestrzeni gazowej reaktora, co daje doskonałe wymieszanie
obu faz, w tym dopływającego do syntezy tlenku etylenu. Uzyskuje się dzięki temu i odpowiednio
zaprojektowanemu zewnętrznemu systemowi odbioru ciepła rewelacyjne zwiększenie natężenia dozowania
tlenku etylenu (około dwukrotne w stosunku do najlepszych rozwiązań innych reaktorów z obiegiem
zewnętrznym, a kilkukrotne w stosunku do pierwotnych reaktorów z mieszadłem mechanicznym bez
zewnętrznego odbioru ciepła), a w konsekwencji wzrost całkowitej ogólnej produktywności produkcji
periodycznej, co najmniej 25% w stosunku do najbardziej wydajnych rozwiązań. Tak znaczące zwiększenie
szybkości reakcji owocuje również radykalnym, kilkukrotnym obniżeniem zawartości nieprzereagowanego
tlenku etylenu w produkcie, poprawiając wskaźnik zużycia surowca, oraz poprawą jakości produktu,
w wyniku zmniejszenia ilości produktów ubocznych.
Etoksylowanie prowadzi się w atmosferze ochronnej azotu, zapewniając co najmniej 60-procentowy jego
udział objętościowy, a doskonała burzliwość poduszki gazowej reaktora zapewnia homogenizację jej składu
w całej przestrzeni. Reaktor ten pracuje także w ciągu produkcyjnym z reaktorem (mieszalnikiem)
przygotowania wsadu tzw. „pre-treatment”, do którego wprowadza się surowiec hydrofobowy, dodaje
katalizator, odwadnia (próżnia) i wstępnie ogrzewa oraz reaktor obróbki końcowej (tzw. „post treatment”),
gdzie produkt jest schładzany i neutralizowany dodaniem kwasu octowego.
Na instalacji Etoksylatów wytwarzane są także inne grupy związków powierzchniowo czynnych, takich jak
Alkanoloamidy – będące środkami niejonowymi oraz amfoteryczne związki powierzchniowo czynne
– Alkiloamidobetainy zawierające równocześnie anionowe i kationowe grupy funkcyjne.
Przedstawicielem pierwszej grupy jest Rokamid KAD i Rokamid RAD, a drugiej Rokamina K30.
Produkcja amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych jest procesem periodycznym i można ją
podzielić na kilka etapów:
–

magazynowanie surowców,

–

przygotowanie wsadu – odwadnianie,

–

amidowanie,

–

czwartorzędowanie aminoamidu,

–

standaryzacja wyrobów,

–

magazynowanie i konfekcjonowanie.
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Poniższy wykres przedstawia schemat produkcji środków amfoterycznych

Źródło: Spółka

Poniższy schemat przedstawia ogólne zależności pomiędzy surowcami i głównymi produktami Spółki.

Źródło: Spółka
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Główne kanały sprzedaży Spółki różnią się w zależności od segmentu oraz wielkości zapotrzebowania na
produkty.
Sprzedaż bezpośrednia
Sprzedaż bezpośrednią stosuje się głównie w przypadku: (i) anionowych i niejonowych masowych
surfaktantów; odbiorcami tutaj są firmy globalne oraz pozostałe duże firmy o zasięgu międzynarodowym,
(ii) niejonowe specjalistyczne surfaktanty, ze względu na swoją specyfikę również muszą być sprzedawane
metodami bezpośrednimi.
Sprzedaż pośrednia
We wszystkich krajach, w których Spółka prowadzi działalność, część produktów realizowana jest przez sieć
autoryzowanych dystrybutorów. Sprzedaż pośrednia stosowana jest głównie w przypadku średnich i małych
przedsiębiorstw. Z racji zapotrzebowania dotyczy głównie anionowych oraz niejonowych produktów
w drobnych opakowaniach, czasem po rozlaniu produktu dostarczonego luzem w autocysternach.
Spółka zakłada zwiększanie sprzedaży środków do aplikacji przemysłowych, głównie metodami bezpośrednimi.
Aby osiągnąć ten cel, Spółka rozwija działalność badawczo-rozwojową, której celem ma być wprowadzenie
nowych wysoko zaawansowanych technologicznie etoksylatów specjalistycznych.
Ceny produktów dostosowywane są do cen obecnie panujących na rynku dla poszczególnych grup
produktów. Spółka zazwyczaj kwotuje swoje ceny miesięcznie lub kwartalnie w zależności od uwarunkowań
rynkowych. W wielu przypadkach klienci wymagają pozwolenia na przeprowadzenie audytu dotyczącego
jakości produktów w firmie dostarczającej surowce chemiczne. W szczególności dotyczy to wysokich
wymagań stawianych przez producentów kosmetyków.
Transport produktów gotowych odbywa się głównie autocysternami lub kontenerami, a także zwykłymi
samochodami dostawczymi, np. TIR. Transport odbywa się zarówno na zasadach EXW, jak i CPT lub CIF,
w zależności od ustaleń z klientami. Usługi transportu świadczą firmy zewnętrzne lub należące do Grupy
PCC Rokita (np. PCC Autochem Sp. z o.o.).
Historia Spółki oraz Kompleksu KA
Produkcja związków powierzchniowo czynnych była od kilkudziesięciu lat tradycyjnym obszarem strategicznym
zakładów chemicznych w Brzegu Dolnym. Zakłady te powstały po przejęciu przez władze miasta,
bezpośrednio po II wojnie światowej, poniemieckiej fabryki chemicznej „Anorgana”. W czerwcu 1947 r. zakłady
przyjęły nową nazwę – „Rokita”, zaś w 1949 r. mocą zarządzenia Centralnego Zarządu Przemysłu
Chemicznego w Łodzi zakład przyjął nazwę Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego „Rokita”.
Stopniowe rozszerzanie jej działalności doprowadziło do rozpoczęcia w latach 60. ubiegłego wieku produkcji
niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Handlowe nazwy tych związków to Rokafenol i Rokanol. Do
dziś produkty te są rozpoznawalne i stosowane przez setki małych i dużych przedsiębiorstw, działających
w różnych branżach gospodarczych. Wyjątkiem są Rokafenole (pochodne nonylofenolu), których zastosowanie
zostało wyraźnie ograniczone przez jedną z dyrektyw europejskich.
Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku to modernizacje i inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne tej
grupy produktowej. Kolejny etap rozwoju był związany z uruchomieniem w 1989 r. produkcji anionowych
związków powierzchniowo czynnych. Możliwe było to dzięki licencji zakupionej we włoskiej firmie Mazzoni
(dzisiejszej Ballestry). Anionowe związki otrzymywane w wyniku siarczanowania etoksylowanych alkoholi
tłuszczowych są, zwłaszcza w tej chwili, podstawowymi i najlepszymi składnikami szamponów i płynów do
kąpieli. Środki te oferowane są pod nazwą handlową Sulforokanol (SLES). Ich zużycie w skali globalnej
rośnie na poziomie kilku procent rocznie. Drugą ważną grupą produktów jest kwas alkilobensenosulfonowy
i jego sól sodowa (LAS).
Początki wyodrębnionej jednostki biznesowej pod nazwą Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych
(Kompleks KA) datuje się na rok 1997. W ramach restrukturyzacji zakładów powstały centra biznesowe
posiadające w swojej strukturze kompetencje handlowe, marketingowe, logistyczne, zakupowe i produkcyjne
i będące na całkowitym rozrachunku wewnętrznym.
W 2005 r. większościowym akcjonariuszem zakładów w Brzegu Dolnym został koncern PCC AG, który
zmienił nazwę zakładów na PCC Rokita.

88

PROSPEKT EMISYJNY – OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Najnowszy rozdział to powstanie w marcu 2008 r. spółki PCC Exol, która w 2011 r. uruchomiła instalację
niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku (Etoksylacja II). Umożliwiło to zwiększenie
integracji surowcowej dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu płockiej instalacji Spółki z PKN Orlen
– producentem tlenku etylenu, będącego jednym z podstawowych surowców tej grupy produktowej.
Przewidując zwiększony dostęp etoksylatów z Płocka, możliwa była również wcześniejsza budowa
i uruchomienie nowoczesnej instalacji siarczanowania w Brzegu Dolnym (Siarczanowane II). Dało to aż
czterokrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych w grupie anionowych środków powierzchniowo czynnych.
Kolejnym krokiem było wydzielenie Kompleksu KA z PCC Rokita jako zorganizowanej części
przedsiębiorstwa i wniesienie go aportem w październiku 2011 r. do Spółki. W ten sposób PCC Exol stał się
znaczącym europejskim producentem i dostawcą tego typu produktów.
W kwietniu 2012 r. PCC Rokita, dotychczasowy jedyny akcjonariusz Emitenta, zdecydowała o wniesieniu
aportem wszystkich akcji PCC Exol w zamian za udziały spółki Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. W dniu
27 kwietnia 2012 roku Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. poinformowało o sprzedaży 100% akcji Emitenta
spółce PCC SE, która jest spółką nadrzędną wobec grupy kapitałowej PCC.
Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Spółki i Kompleksu KA
Data

Istotne zdarzenia

Wrzesień 1946

Utworzenie zakładów chemicznych w Brzegu Dolnym

1949

Zakład przyjmuje nazwę Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego „Rokita”

Lata 60.

Rozpoczęcie produkcji niejonowych środków powierzchniowo czynnych

1975

Zakład przyjmuje nazwę Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego „Organika-Rokita”

1989

Uruchomienie pierwszej wytwórni anionowych środków powierzchniowo czynnych

1992

Zakłady ulegają przekształceniu w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Chemiczne
Rokita S.A.

1995

Wniesienie Zakładów Chemicznych Rokita S.A. do programu NFI w ramach funduszu „PIAST” S.A.

1997

Restrukturyzacja przeprowadzona wspólnie z firmą BOSSARD CONSULTANTS. Organizacja w oparciu o tzw.
Business Units podzielona została na Kompleksy Produkcyjno-Handlowe. Jednymi z nich były Kompleks
Środków Powierzchniowo Czynnych (KP) i Kompleks Chemii Specjalistycznej (KS)

2002

Niemiecka grupa PCC AG zostaje strategicznym inwestorem Zakładów Chemicznych Rokita SA odkupując
akcje od funduszu „PIAST” S.A.

Kwiecień 2003

W celu lepszej koordynacji działań rynkowych połączono Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (KP)
oraz Kompleks Chemii Specjalistycznej (KS) w jeden Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (KA)

2005

ZCh Rokita S.A. zmienia firmę na PCC Rokita S.A.; PCC AG zostaje jej większościowym inwestorem

Kwiecień 2006

Wydzielenie z Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) produkcji formulacji dla przemysłu
lekkiego i ciężkiego (włókiennictwo, garbarstwo itp.) w osobną spółkę Tensis Sp. z o.o., będącą 100%
własnością PCC Rokita

Styczeń 2007

Wydzielenie z Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) produkcji środków fosforopochodnych
i naftalenopochodnych w odrębny Kompleks Chemii Fosforu, jako niezależnej jednostki biznesowej

Marzec 2008

Powołanie i formalne zarejestrowanie spółki PCC Exol

Lipiec 2008

Oficjalne otwarcie w Brzegu Dolnym nowej Instalacji Siarczanowania, czterokrotnie zwiększającej zdolności
produkcyjne anionowych środków powierzchniowo czynnych

Kwiecień 2011

Ukończenie inwestycji instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku;
Rozpoczęcie produkcji środków powierzchniowo czynnych przez PCC Exol

Maj 2011

Oficjalne otwarcie instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku

Październik 2011

Wniesienie aportem Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) z PCC Rokita do PCC Exol

Kwiecień 2012

Przesunięcie Spółki w strukturze grupy kapitałowej PCC bezpośrednio pod spółkę nadrzędną PCC SE

Źródło: Spółka
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Przewagi konkurencyjne
Emitent identyfikuje wiele cech, które wyróżniają go pośród innych spółek działających w sektorze
chemicznym. Poniżej znajduje się podsumowanie przewag konkurencyjnych, jakie zdaniem Zarządu Spółki
posiada PCC Exol.
Korzystna lokalizacja Spółki
Obie lokalizacje instalacji produkcyjnych Spółki (Brzeg Dolny i Płock) podnoszą konkurencyjność Emitenta
w przypadku produktów masowych, gdzie kluczowa jest cena produktu oraz terminowość i szybkość dostaw.
Szczególnie duże znaczenie mają niskie koszty transportu na obszarze Polski, Czech i Słowacji, wschodnich
Niemiec, Ukrainy oraz bardzo krótkie terminy dostaw. Istotny jest zwłaszcza rynek polski, gdzie
zlokalizowane są duże zakłady produkcyjne międzynarodowych firm produkujących detergenty, środki typu
home care i personal care, takie jak: Reckitt Benckiser, McBride, Unilever, Avon, L’Oréal, Colgate-Palmolive,
PZ Cussons.
Pozycja lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
Spółka jest największym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych na obszarze Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Inwestycje zakończone w latach 2008-2011: instalacja Siarczanowane
II oraz Etoksylacja II, zwielokrotniły moce produkcyjne i umocniły pozycję Spółki na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Branża, w której działa PCC Exol, charakteryzuje się wysokimi
barierami wejścia. Konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na budowę i rozruch instalacji
produkcyjnych oraz dostęp do kluczowych surowców niezbędnych do produkcji stwarza znaczną przewagę
Emitenta nad potencjalnymi konkurentami na rynku.
Integracja surowcowa
Tlenek etylenu jest głównym surowcem do produkcji surfaktantów. Z racji niebezpiecznych właściwości jego
transport podlega wielu restrykcjom. Spółka posiada połączenie rurociągiem instalacji Etoksylacji II w Płocku
z instalacją tlenku etylenu należącą do PKN Orlen.
Optymalne zdolności produkcyjne
Zwiększenie zdolności produkcyjnych umożliwiło wykorzystanie przez PCC Exol efektu skali. Zwłaszcza
uruchomienie instalacji etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II) i produkcja wyrobów masowych, w tym
półproduktów do siarczanowania (produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych), pozwoliło na
udostępnienie mocy produkcyjnych w Brzegu Dolnym i umożliwiło zwiększenie produkcji asortymentowej
wyrobów do aplikacji przemysłowych.
Elastyczność produkcji
Dzięki posiadaniu dwóch typów instalacji produkujących zarówno anionowe, jak i niejonowe środki
powierzchniowo czynne, możliwe jest wytwarzanie około 160 różnych wyrobów oferowanych w różnorodnych
gałęziach przemysłu i oferowanie pakietów produktowych (produkty masowe i specjalistyczne). Spółka posiada
także możliwość prowadzenia produkcji usługowej pod specjalne życzenie klienta. Szeroki asortyment
produkcyjny oraz możliwość produkowania krótkich serii wzmacniają pozycję konkurencyjną Spółki. Emitent
posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwala na magazynowanie odpowiednio dużej ilości
surowca. Pomimo różnic we właściwościach związków chemicznych wykorzystywanych do produkcji
surfaktantów, w niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie niektórych surowców innymi.
Substytucyjność, w szczególności alkoholi wykorzystywanych do produkcji chemicznej, pozwala skuteczniej
zabezpieczyć się przed wahaniami cen na rynkach surowców. W zależności od wielkości popytu rynkowego
Spółka dostosowuje proces produkcji, kładąc większy nacisk na wykorzystanie oleo- lub petrochemikaliów.
Niskokosztowa działalność operacyjna
Powiązania jednostek biznesowych w zakresie produkcji (niejonowe oraz anionowe środki powierzchniowo
czynne), korzystanie z najnowszych technologii, wykorzystanie efektu skali, optymalizacja produkcji, wzrost
siły zakupowej, modernizacje instalacji pozwalające na zwiększenie automatyki procesów przy jednoczesnej
poprawie współczynnika zużycia surowców i mediów technicznych, produkcja pod zamówienie klienta
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(zmniejszająca koszty magazynowania produktów) umożliwiają Spółce prowadzenie niskokosztowej
działalności operacyjnej.
Szybkość opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów i modyfikacji istniejących
W latach 2008-2011 w Kompleksie Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA) opracowano
i wdrożono 20 nowych produktów, należących zarówno do wyrobów masowych dla chemii gospodarczej
i środków higieny osobistej, jak i produktów do zastosowań przemysłowych. Gamę produktów do aplikacji
przemysłowych powiększono o produkty o bardzo dobrych własnościach zwilżających, czyszczących,
dyspergujących i emulgujących, mających zastosowanie w preparacjach włókienniczych; uzupełniono
etoksylaty wyższych alkoholi tłuszczowych do przemysłu farb, lakierów oraz innych zastosowań. Wdrożono
produkt o doskonałych własnościach emulgujących, mający zastosowanie w chłodziwach do obróbki metali
oraz surfaktant niskopienny – składnik do środków myjących i czyszczących oraz do zastosowań
przemysłowych. Jednocześnie pracowano nad poprawą jakości surfaktantów amfoterycznych do branży
kosmetycznej. Szybkie tempo poszerzania palety produktowej oraz możliwość dostosowywania jakości
produktów pod indywidualne potrzeby klienta stanowią znaczącą przewagę konkurencyjną Spółki.
Zróżnicowana grupa klientów na wielu rynkach geograficznych
Grupy klientów w zależności od typu rynku geograficznego są różnorodne i zależne od takich czynników jak:
stopień świadomości konsumentów, natężenie działalności konkurencyjnej, koszty logistyki (zwłaszcza
w przypadku produktów masowych), branża produkcyjna (detergenty i personal care, włókiennictwo, dodatki
do przemysłu tworzyw sztucznych i inne), branża asortymentowa (anionowe oraz masowe i specjalistyczne
niejonowe środki powierzchniowo czynne). Rynek Europy Zachodniej jest rynkiem nasyconym o dużym
natężeniu działalności konkurencji, a klientów na tym rynku cechuje duże przywiązanie do dostawcy
zarówno w zakresie produktów specjalistycznych, jak i masowych. Klienci kładą nacisk na produkty
innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elastyczność produkcji, krótkie czasy dostaw oraz
logistyka mogą stanowić bardzo istotną przewagę konkurencyjną. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej charakteryzuje duża dynamika wzrostu oraz duży wzrost świadomości konsumpcyjnej
odbiorców przy jednak dużo mniejszej ilości konkurentów. Największe koncerny produkcyjne z branży
detergentowej oraz personal care posiadają swoje zakłady w tym regionie. Rynki Bliskiego Wschodu i Afryki
(zwłaszcza wschodnia ich część) charakteryzuje duże zapotrzebowanie na produkty masowe do branż
takich jak kosmetyka i detergenty, włókiennictwo.
Znajomość rynków docelowych
Spółka koncentruje działalność w obszarze rynków o dużej dynamice wzrostu, jak Europa ŚrodkowoWschodnia i Wschodnia, Bliski Wschód oraz Afryka, w odpowiednich segmentach (anionowe/niejonowe środki
powierzchniowo czynne) w zakresie produktów masowych i specjalistycznych do określonych branż
(kosmetyka i detergenty, włókiennictwo, czyszczenie przemysłowe, dodatki do tworzyw sztucznych, pozostałe).
We wskazanych obszarach prowadzone jest monitorowanie rynku, poszukiwanie nowych odbiorców, analiza
konkurencji, utrzymywanie kontaktów z bieżącymi klientami (podpisywanie umów o współpracy).
Doświadczona kadra
We wszystkich pionach w obrębie działalności Spółki (sprzedaż, logistyka, produkcja, R&D) zatrudniona jest
doświadczona kadra posiadająca odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Ponadto prowadzone są
regularne szkolenia doskonalące umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na danym
stanowisku. Długoletnie doświadczenie w zakresie kompetencji w odpowiednich pionach skutkuje dobrą
znajomością produkcji i jakości wyrobów, możliwościami modyfikacji jakości produktów, wysokim tempem
wdrażania nowych wyrobów oraz dobrą znajomością rynku, możliwościami poszerzania współpracy zarówno
z klientami, jak i instytucjami badawczo-rozwojowymi.
Strategia
PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Spółka dysponuje własnym
zapleczem badawczym oraz czterema instalacjami produkcyjnymi pozwalającymi na elastyczne dopasowanie
produkcji do potrzeb wszystkich potencjalnych odbiorców, począwszy od producentów szeroko rozumianej
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chemii gospodarstwa domowego i kosmetyków, jak również producentów z branż przemysłu lekkiego
i ciężkiego. W zakresie prowadzonej obecnie działalności Spółka zapewnia sobie stały rynek zbytu na produkty
pochodzące ze wszystkich posiadanych instalacji.
Misja
„Misją PCC Exol jest innowacyjny rozwój oparty na nowych technologiach w obszarze produkcji i sprzedaży
produktów chemicznych o najwyższych standardach jakości; realizowany w sposób przyjazny dla
środowiska, dający pełną satysfakcję klientom oraz zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie
potencjału pracowników.”
Spółka posiada również jasno zdefiniowaną wizję:
„Wizją PCC Exol jest uzyskanie pozycji niekwestionowanego lidera w branży surfaktantów na rynku Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Chcemy przedstawiać naszym partnerom biznesowym kompleksową
ofertę produktową oraz zamierzamy zaspokajać ich potrzeby poprzez wysoką jakość produktów.
Poprzez ciągłe inwestycje w nowe technologie i instalacje Spółka chce utrzymać status najnowocześniejszego
zakładu tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a poprzez wdrażane nowoczesne systemy
zarządzania zapewnić wysoki poziom organizacyjny oraz konkurencyjne ceny produktów.”
Emitent konsekwentnie realizuje kluczowe cele strategiczne przyjęte przez poprzednika Spółki, czyli
Kompleks KA w PCC Rokita. W jej ramach poprzednik PCC Exol zrealizował cały szereg przedsięwzięć
inwestycyjnych (m.in. Instalacja Siarczanowane II oraz Etoksylacja II), które poprawiły obecną pozycję
konkurencyjną Spółki oraz podniosły jej wartość.
Obecnie nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne
wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizacje szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych.
Cel ten będzie realizowany poprzez kluczowe krótko- i średniookresowe cele strategiczne:
–

utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i dalszy rozwój poprzez
ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki oraz Azję,

–

intensywny rozwój produkcji wysokomarżowych, surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz
intensyfikacja sprzedaży na nowych obszarach rynkowych.

Narzędzia oraz sposób realizacji poszczególnych celów przedstawia poniższy schemat ideowy:

Źródło: Spółka
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W ocenie Emitenta długotrwały rozwój Spółki zależny jest od wielu czynników, jednak przede wszystkim od
celów, jakie Spółka zdecyduje się realizować. Do najważniejszych zadań, z którymi PCC Exol zamierza się
zmierzyć w przyszłości, należą:
Zwiększenie mocy produkcyjnych i umocnienie pozycji na kluczowych rynkach
Strategia Spółki zakłada specjalizację produktową oraz wzmocnienie obecnej pozycji na rynku surfaktantów
masowych. Wzrost sprzedaży obecnych produktów Spółka zamierza uzyskać dzięki podnoszeniu wydajności
i mocy produkcyjnych istniejących instalacji, a także dzięki planowanym nowym instalacjom oraz akwizycjom.
Obecne zdolności produkcyjne firmy to około 40 tys. ton rocznie produktów anionowych i około 60 tys. ton
rocznie produktów niejonowych. Emitent zakłada w dalszej perspektywie zwiększenie mocy produkcyjnych
poprzez inwestycję w nową instalację do postaciowania. Spółka nie podjęła decyzji odnośnie lokalizacji
powyższej inwestycji. Powstaną na niej nowe wyspecjalizowane produkty niejonowe w postaci kryształków,
co powinno pozytywnie przełożyć się na zwiększenie przychodów sprzedaży w przyszłości oraz wzbogaci
ofertę Emitenta o nowe produkty. Pozwoli to również na umocnienie obecnej pozycji lidera na rynku polskim
i w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz szybszy rozwój na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki.
W perspektywie kolejnych lat Spółka zamierza dobudować kolejny reaktor na instalacji anionowych surfaktantów
(Siarczanowane II), którego produkcja będzie dedykowana pod kolejną instalację do postaciowania produktów.
Nowo powstałą grupą produktów będą surfaktanty anionowe w postaci proszków. Oba te zamierzenia
inwestycyjne pozwolą firmie na zaistnienie na nowych rynkach. Transport produktów postaciowanych praktycznie
nie posiada barier logistycznych i geograficznych, ponieważ jest bardzo efektywny z punktu widzenia kosztów.
Rozwój wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych
Stały rozwój oferty wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych pozwoli Spółce utrzymać
tendencję wzrostową w zakresie zysków ze sprzedaży. W tym celu Spółka zamierza zainwestować
w modernizację ciągu produkcyjnego do produkcji surfaktantów amfoterycznych, które poza produktami
w postaci kryształków lub proszku należą do grupy najbardziej marżowych. Aby zrealizować powyższy cel
strategiczny, Spółka zamierza również w przyszłości inwestować w działalność badawczo-rozwojową, która
ma wspomóc rozwój Spółki poprzez tworzenie nowych specjalistycznych grup produktowych w ramach
niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Działalność badawczo-rozwojowa ma również silniej
wspomagać dział sprzedaży w analizie i badaniu trendów rynkowych, analizach benchmarkingowych
konkurencji oraz kreowaniu nowych dróg rozwoju, jak choćby wdrożenie nowych surfaktantów z grupy
kationowych.
Dywersyfikacja produktowa
Spółka zamierza także kontynuować prace nad dywersyfikacją produktową dla wszystkich obecnie
obsługiwanych branż, jednocześnie zdobywając nowe, dotąd nieobsługiwane segmenty biznesu. Na ten cel
będą składać się wszystkie wcześniej opisane inwestycje Spółki, na które Emitent zamierza pozyskać środki
z emisji Akcji Oferowanych oraz kolejne, które wspomogą Emitenta w realizacji powyższego celu. W dalszej
perspektywie Spółka zamierza również przeprowadzić jedną lub kilka akwizycji. Mogą być one ukierunkowane
zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie:
–

akwizycja w dół, mająca na celu pełniejszą integrację surowcową,

–

akwizycja w górę, mająca na celu pełniejszą integrację z potencjalnym dostawcą know-how,

–

akwizycja horyzontalna mająca na celu pozyskanie innego producenta surfaktantów w celu poszerzenia
potencjału produkcyjnego, produktowego lub poszerzenia/pozyskania nowego rynku zbytu w innym
regionie świata.

Podsumowując, Spółka zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
i kontynuować dalszy rozwój/ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azję oraz rozwijać produkcję
surfaktantów do aplikacji przemysłowych i zaistnieć w nowych obszarach rynkowych. Powyższe cele Spółka
zamierza osiągnąć poprzez:
–

rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, pozwalającego przyspieszyć prace nad nowymi
produktami, zarówno masowymi, jak i specjalistycznymi,
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–

wprowadzanie nowych produktów z zakresu surfaktantów amfoterycznych dzięki modernizacji ciągu
produkcyjnego do produkcji betain,

–

wprowadzanie nowych produktów w postaci stałej (kryształki) dzięki nowej instalacji do postaciowania
produktów ciekłych,

–

w dalszej przyszłości akwizycję horyzontalną lub wertykalną,

–

w dalszej przyszłości wprowadzenie na rynek nowych surfaktantów anionowych w postaci proszku dzięki
instalacji suszarni,

–

w dalszej przyszłości wprowadzenie do oferty surfaktantów kationowych.

Równocześnie z rozwojem w zakresie produkcyjnym i technologicznym Spółka zamierza rozwijać swój
potencjał organizacyjny i kadrowy. Dla utrzymania pozycji lidera i budowania wizerunku swojej marki Spółka
zamierza aktywnie uczestniczyć w targach branżowych, konferencjach oraz szkoleniach dla kadry z pionu
badawczo-rozwojowego i produkcyjnego.
W najbliższej przyszłości Spółka zintensyfikuje także swoje działania marketingowe poprzez rozbudowę
działu handlowego, a dzięki temu znacznie rozszerzy kanały dystrybucji swoich produktów na nowe tereny
i branże. Jednocześnie Emitent systematycznie rozwija system obsługi klienta, inwestując w nowoczesne
rozwiązania internetowe, ułatwiające proces obsługi zamówień i pozwalające utrzymać poziom współpracy
na europejskim poziomie.
Dla klientów nabywających produkty do aplikacji przemysłowych Spółka udostępnia własne zasoby
badawcze, co umożliwia najlepsze dopasowanie konkretnych właściwości surfaktantów przeznaczonych do
szczególnie trudnych i wymagających aplikacji u klienta. Rozwój w przyszłości zaplecza badawczorozwojowego umożliwi podniesienie wartości usług dodanych do oferowanych produktów, a co za tym idzie
pozwoli zdobywać rynki wymagające dużej elastyczności. Zagospodarowanie tej niszy rynkowej, która jest
trudno dostępna dla dużych producentów światowych, skupiających się z powodów czysto technologicznych
na produkcji surfaktantów wysokotonażowych o stałych parametrach, stanowi ogromny atut Spółki, który
zamierza ona konsekwentnie wykorzystywać.
Źródła zaopatrzenia
Spółka wykorzystuje blisko 40 różnych surowców, które można podzielić na trzy następujące grupy:
(i) oleochemikalia (ii) petrochemikalia oraz (iii) surowce mineralne i gazy, takie jak: chlorek sodu, wapń,
siarka, tlen, azot. Petrochemikalia pozyskiwane są z trzech źródeł: ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel.
Najważniejsze oleochemikalia to olej palmowy (pozyskiwany z miąższu owoców tropikalnego drzewa
palmowego – niewykorzystywany do produkcji chemicznej), olej z ziaren palmowych (ekstrakt z pestek
owoców palmy oleistej) oraz olej kokosowy (pozyskiwany z suszonych owoców palmy kokosowej). Pozostałe
oleochemikalia to m.in. tłuszcze zwierzęce, łój.
Największy wpływ na konkurencyjność produkcji anionowych oraz niejonowych środków powierzchniowo
czynnych mają surowce o charakterze masowym. Sytuację rynkową tych surowców, kształtują pośrednio
bądź bezpośrednio czynniki o zasięgu globalnym. Dokonując dużego uproszczenia, początek łańcucha
produkcyjnego wszystkich istotnych surowców wykorzystywanych do produkcji surfaktantów ma swoje
miejsce w przetwórstwie ropy naftowej i olejów naturalnych, wśród których największe znaczenie mają oleje
produkowane w Azji Południowo-Wschodniej. Są to olej kokosowy oraz olej z ziaren palmowych.
Produkcja na bazie petrochemikaliów
W latach 70. XX wieku światowy rynek surfaktantów był zdominowany przez produkty wytwarzane na bazie
surowców petrochemicznych – stanowiły one ok. 70-75% całkowitej produkcji środków powierzchniowo
czynnych. Obecnie tylko ok. 50% surfaktantów jest produkowanych na bazie petrochemikaliów i oczekuje się
kontynuacji tego trendu. Produkcja środków powierzchniowo czynnych pochłania mniej niż 0,1% całkowitego
rocznego zużycia surowców petrochemicznych, co oznacza, że pomimo iż surowce te zaliczane są do źródeł
nieodnawialnych i ograniczonych, na potrzeby produkcji surfaktantów są wystarczające i powinny sprostać
rosnącemu zapotrzebowaniu wynikającemu z demografii oraz zwiększającej się świadomości higieny.
Należy zauważyć, iż produkcja surfaktantów na bazie petrochemikaliów wiąże się z większą konsumpcją
energii niż w przypadku wyrobów na bazie oleochemikaliów.
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Na bazie surowców petrochemicznych produkowane są przez dostawców surowców cztery rodzaje
surowców pośrednich: etylen, benzen, parafiny oraz olefiny. Kolejne etapy produkcji surfaktantów obejmują
takie procesy jak:
–

etoksylacja – proces przemysłowy, podczas którego tlenek etylenu dodawany jest do alkoholi (lub fenoli)
w celu otrzymania związków powierzchniowo czynnych,

–

sulfonowanie – reakcja bezpośredniego wprowadzania do związku organicznego grupy sulfonowej
– SO3H. Jako czynniki sulfonujące stosuje się najczęściej: stężony (>95%) kwas siarkowy, dymiący kwas
siarkowy (tzw. oleum), czyli roztwór SO3 w 100% kwasie siarkowym lub sam trójtlenek siarki; w produkcji
surfaktantów jako czynnik sulfonujący stosuje się najczęściej gazowy SO3 rozcieńczony powietrzem;
sulfonowanie polega na addycji SO3 do czynnika organicznego przed atom węgla,

–

siarczanowanie – polega na addycji SO3 do czynnika organicznego przed atom tlenu.

Najważniejsze dla bezpieczeństwa oraz ciągłości produkcji jest długoterminowe zabezpieczenie dostaw
tlenku etylenu. Pośrednio duże znaczenie na sytuację cenową tlenku etylenu mają wszystkie czynniki
wpływające na bezpieczeństwo, ciągłość oraz wielkość produkcji ropy naftowej. Jednak najistotniejsze
znaczenie ma sytuacja jednego z produktów w ciągu przetworzenia ropy naftowej – etylenu. Poziom ceny
etylenu, podobnie jak i innych podstawowych produktów ropopochodnych, jest ogłaszany na podstawie cen
osiągniętych między największymi producentami i konsumentami na dany okres i jest zamieszczany na
platformie informacyjnej ICIS Pricing. Większość producentów środków powierzchniowo czynnych ma
podpisane wieloletnie umowy z producentami tlenku etylenu na dostawy, a cenę kształtuje formuła cenowa,
w której jednym z elementów jest cena etylenu ogłaszana przez ICIS Pricing.
Tlenek etylenu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych produktów chemicznych, co znacznie utrudnia
jego transport, tym samym wpływając na ograniczenie możliwych źródeł dostaw. Najbardziej pożądaną
sytuacją jest lokalizowanie instalacji etoksylatów w sąsiedztwie producenta tlenku etylenu oraz połączenie
instalacji rurociągiem przesyłającym surowiec.
PCC Exol ma podpisaną wieloletnią umowę z PKN Orlen na dostawy tlenku etylenu, zarówno rurociągiem do
instalacji zlokalizowanej w Płocku (Etoksylacja II), jak i w cysternach kolejowych do instalacji w Brzegu
Dolnym (Etoksylacja I). Dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowca tlenek etylenu jest zawsze
kontraktowany z przynajmniej dwoma producentami. Z tego względu część zapotrzebowania jest
realizowana w cysternach kolejowych przez jednego z producentów zlokalizowanego w północno-zachodniej
części Europy. PKN Orlen posiada stany zapasów, które umożliwiają kontynuowanie dostaw zarówno
rurociągiem, jak i systemami kolejowymi nawet w przypadku krótkotrwałych przestojów/awarii.
Europejski rynek tlenku etylenu jest w dużej mierze zbilansowany. Z jednej strony jest to wynikiem
zmniejszenia zdolności produkcyjnej tlenku etylenu w Europie spowodowanym względami ekonomicznymi
(zamknięcie instalacji), z drugiej dużą kapitałochłonnością inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne.
Kolejnymi niezmiernie istotnymi dla prowadzonego procesu produkcyjnego surowcami są alkohole
tłuszczowe, które dzielą się na dwie grupy: alkohole syntetyczne (produkty ropopochodne) oraz alkohole
naturalne (produkowane z oleju z ziaren palmowych (PKO) lub z oleju kokosowego (CNO)).
Alkohole syntetyczne poprzez wsad surowcowy do ich produkcji (etylen lub propylen, ewentualnie butylen)
są powiązane z ropą naftową. Bezpośredni jednak wpływ na kształtowanie się ceny alkoholu ma sytuacja na
rynku surowców do produkcji alkoholi oraz samo zapotrzebowanie na alkohol.
W przeszłości występowała współzależność między syntetycznym i naturalnym alkoholem tłuszczowym.
Sytuacja uległa zmianie w wyniku ciągłego wzrostu ceny ropy naftowej, dochodzącej w kulminacyjnym
momencie do 150 USD za baryłkę. W konsekwencji koszty produkcji alkoholi syntetycznych wzrosły na tyle
znacząco, że utrzymywanie jakiejkolwiek konkurencyjności do alkoholu naturalnego przestało być możliwe.
Sytuacja ta doprowadziła do niezależnego kształtowania się cen.
Globalnie istnieje tylko czterech producentów alkoholu tłuszczowego syntetycznego – Exon, Shell, Sasol
oraz BASF. Trzech posiada instalacje do produkcji alkoholu między innymi w Europie, natomiast czwarty
z nich prowadzi w Europie dystrybucję alkoholu ze zbiorników magazynowych, a sam produkt importuje
spoza Europy. Ze względu na surowiec służący do produkcji alkoholu oraz unikalne procesy produkcyjne
stosowane przez każdego z producentów otrzymuje się alkohole o zróżnicowanym stopniu rozgałęzienia.
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Tym samym wyklucza to stosowanie alkoholi od różnych producentów jako zamienników, nawet alkoholi
o tej samej długości łańcucha węglowego.
PCC Exol poprzez dostawy cysternami kolejowymi zaopatruje się w alkohole tłuszczowe syntetyczne
u dwóch producentów zlokalizowanych w Europie Zachodniej. Pozwala to na zapewnienie dostępności
alkoholi o różnej długości łańcucha węglowego, zróżnicowanym stopniu rozgałęzienia oraz linearności.
Dzięki temu PCC Exol oferuje na rynku znaczną ilość produktów mających bardzo wiele zastosowań
aplikacyjnych. Pozostali dwaj producenci alkoholi są konkurentami Emitenta na rynku produktów gotowych.
Jednym z alkoholi tłuszczowych, w które zaopatruje się Emitent jest alkohol izotridecylowy. Dostawy tego
surowca mają znaczenie uzależniające dla działalności Emitenta, gdyż są zmonopolizowane (zob. rozdział
„Istotne umowy” –„Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Spółki” – „Umowy na dostawy
surowców”).
W celu uzupełnienia oferty handlowej PCC Exol produkuje kwas ABS (LAS). Do jego produkcji
wykorzystywany jest alkilobenzen linearny (LAB), surowiec w pełni oparty na produktach ropopochodnych:
benzenie i n-parafinach. Wszystkie trzy produkty (benzen, parafiny oraz LAB) są bardzo zależne od sytuacji
na rynku ropy naftowej oraz popytu i podaży. Dodatkowo na n-parafiny ma wpływ sytuacja na rynku
lotniczym, a w szczególności ruch turystyczny. W ostatniej dekadzie, ze względu na bliskość surowca oraz
dużą ilość wolnego kapitału w krajach Bliskiego Wschodu zostało uruchomionych wiele instalacji do przerobu
ropy naftowej na produkty petrochemiczne, w tym między innymi benzen, n-parafinę oraz alkilobenzen.
Ponieważ w regionie Bliskiego Wschodu konsumpcja gotowych produktów praktycznie nie występuje,
producenci muszą szukać rynków zbytu w krajach Azji oraz Europy. W szczególności ważnym regionem ze
względu na potencjał konsumpcyjny jest Europa.
W Europie produkcją LAB-u zajmują się trzy firmy – Cepsa, Sasol oraz Wibarco, wszystkie zintegrowane do
produkcji kwasu ABS. Z tego względu produkcja kwasu ABS dla Emitenta nie stanowi trzonu oferty środków
anionowych, a jedynie jego uzupełnienie. Mając na uwadze powyższe, dużą szansą na uniezależnienie się
od europejskich producentów będzie dla PCC Exol zakup alkilobenzenu od producentów z Półwyspu
Arabskiego ze zbiorników zlokalizowanych w Europie Północnej.
Produkcja na bazie oleochemikaliów
Problem ograniczonych zasobów surowców petrochemicznych powoduje rosnące zainteresowanie
oleochemikaliami jako odnawialnymi źródłami surowców do produkcji środków powierzchniowo czynnych.
Surfaktanty produkowane na ich bazie są łagodniejsze i z tego powodu bezpieczniejsze i bardziej przyjazne
środowisku naturalnemu.
Na bazie surowców oleochemicznych produkowane są następujące rodzaje surowców pośrednich: kwasy
tłuszczowe, estry metylowe kwasów tłuszczowych, alkohole tłuszczowe, aminy tłuszczowe, glicerole.
Generalnie na rynku środków powierzchniowo czynnych niemal połowa surfaktantów jest produkowana na
bazie oleochemikaliów, które już kilka tysięcy lat temu wykorzystywane były do produkcji mydła. Środki
powierzchniowo czynne są jednym z ich powszechnych zastosowań, jednak największy udział mają
w produkcji biodiesla. Pozostałe zastosowania to smary, rozpuszczalniki czy bioplastiki. Oleochemikalia
mają duży wkład w rozwój tzw. zielonej (przyjaznej środowisku naturalnemu) chemii.
Udział oleochemikaliów w produkcji surfaktantów wzrasta wraz z odkrywaniem i promowaniem zalet
i korzyści oferowanych przez wyroby na bazie naturalnych składników. Obecnie prawie 50% surfaktantów
jest produkowane z oleochemikaliów, podczas gdy jeszcze w latach 70. XX wieku udział ten nie przekraczał
jednej czwartej. W PCC Exol udział wykorzystania petrochemikaliów w całkowitej produkcji wynosi do 30%.
Na bazie oleochemikaliów produkowane są alkohole naturalne, z których największe znaczenie dla
produktów oferowanych na rynku ma alkohol o średniej długości łańcucha węglowego. Każdy z olejów
naturalnych charakteryzuje się zróżnicowanym składem grup węglowodorowych, co determinuje jego
zastosowanie w przemyśle. Alkohol naturalny wykorzystywany do produkcji surfaktantów otrzymuje się
jedynie z oleju z ziaren palmowych oraz oleju kokosowego.
Największymi producentami oleju z ziaren palmowych są Indonezja i Malezja (ponad 95% światowej
produkcji), natomiast oleju kokosowego praktycznie monopolistycznym producentem są Filipiny. Do
produkcji alkoholu najczęściej jednak stosowany jest olej z ziaren palmowych, ponieważ jego cena rynkowa
z reguły kształtuje się na poziomie około 100 USD/mt poniżej ceny oleju kokosowego oraz nie ma
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zastosowania spożywczego tak jak olej kokosowy. Skoncentrowanie geograficzne produkcji oleju w Azji
Południowo-Wschodniej powoduje w sposób naturalny, iż większość mocy produkcyjnej dotyczących
oleochemikaliów jest zlokalizowana w tym regionie. Również nowe inwestycje zwiększające zdolność
produkcyjną są realizowane w Azji, a jedyna ogłoszona nowa inwestycja w Europie będzie realizowana
przez firmę z kapitałem azjatyckim, która jest zintegrowana wertykalnie wstecz do plantacji oleju palmowego.
W Europie alkohol naturalny jest produkowany przez dwie firmy – BASF i Sasol, które są zarazem
konkurentami PCC Exol na rynku anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych (są to te
same firmy, które produkują alkohol syntetyczny). Wspomniani producenci nie są dostawcami alkoholu dla
Emitenta, ponieważ dla strategii zakupu Spółki fundamentalne są dwa elementy: integracja wstecz do
plantacji oleju palmowego przy jednoczesnym braku integracji w przód. Oba powyższe warunki spełniają
producenci z Azji, dzięki czemu nie są potencjalnymi konkurentami na rynku i są dostawcami oleju
palmowego do Emitenta. Surowiec ten jest transportowany głównie autocysternami z największych portów
europejskich.
Ostatnim z surowców mającym duże znaczenie dla produkcji środków powierzchniowo czynnych jest olej
kokosowy. Praktycznie cała globalna produkcja tego oleju zlokalizowana jest na Filipinach. Surowiec
notowany jest na giełdzie towarowej i może ulegać w ciągu dnia bardzo dużym zmianom ceny, na którą
wpływ ma bardzo wiele zróżnicowanych czynników. Poczynając od warunków pogodowych, poprzez
wielkość zbiorów, bardzo wielkich zakupów realizowanych przez poszczególne państwa, dużej korelacji do
innych olejów, a skończywszy na poziomie zapasów w Azji i Europie oraz spekulacji inwestorów.
Zakup oleju odbywa się z europejskich rafinerii na podstawie notowań giełdowych, z horyzontem czasowym
do 12 miesięcy w przód. Surowiec wymaga więc ciągłej obserwacji rozwoju sytuacji na rynku, a zakupy
obciążone są dużym ryzykiem. Dodatkowym elementem niepewności jest sposób, w jaki sytuacja na rynku
jest interpretowana przez konkurencję i w związku z tym w jaki sposób realizuje ona zakup, zajmowanie
długiej lub krótkiej pozycji.
Pomimo tych zagrożeń jest wysoce prawdopodobne, że rosnąca rola oleochemikaliów jako surowców do
produkcji surfaktantów jest nieodwracalna ze względu na ograniczone zasoby nieodnawialnych źródeł
surowców petrochemicznych. Dzięki doświadczeniu w branży oraz znajomości czynników wpływających na
kształtowanie się cen surowców pierwotnych, Emitent jest w stanie przewidzieć, jak będą kształtowały się
trendy na rynkach surowców o wyższym stopniu przetworzenia. Monitorowanie cen surowców pierwotnych
umożliwia Spółce lepsze przygotowanie się na wahania cen na rynkach surowców oraz na szybsze
dostosowywanie cen produktów do warunków panujących na rynku.
Koszt materiałów i energii w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów i usług Spółki
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Koszt materiałów ............................................................................................

131 398,1

1,9

0,0

Koszt energii ...................................................................................................

1 905,9

0,0

0,0

Koszt materiałów i energii ...............................................................................

133 304,0

1,9

0,0

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

209 509,0

0,0

0,0

Koszt materiałów w koszcie własnym sprzedaży (w %) .................................

62,7%

n/a

n/a

0,9%

n/a

n/a

63,6%

n/a

n/a

Koszt energii w koszcie własnym sprzedaży (w %)
Koszty materiałów i energii w koszcie własnym sprzedaży (w %) .................
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

W roku 2009 Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej, w związku z czym nie osiągała istotnych
kosztów rodzajowych, zaś w latach 2009-2010 koszt własny sprzedaży był równy 0 zł. W 2011 roku, wraz
z otwarciem instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku (Etoksylacja II), koszty
rodzajowe uległy znacznemu zwiększeniu. W 2011 roku główną pozycją kosztową Spółki były materiały
i energia (133 304 tys. PLN), co stanowiło 63,6% całości kosztów rodzajowych PCC Exol. W 2011 roku koszt
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własny sprzedaży wzrósł do 209 509,0 tys. PLN, na co oprócz kosztów rodzajowych największy wpływ miała
wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosząca 71 821,4 tys. PLN.
Wskazanie istotnych nowych produktów i usług, które zostały wprowadzone
W roku 2011 Spółka rozpoczęła sprzedaż trzech produktów z grupy Rokanol (Rokanol LK2, Rokanol L7A
oraz Rokanol IT6), które produkowane są na uruchomionej w 2011 r. w Płocku instalacji Etoksylaty II.
Oprócz powyższego w latach 2009-2011 PCC Exol nie wprowadził na rynek żadnych nowych, istotnych
produktów.
W roku 2008 w Kompleksie KA, należącym do października 2011 r. do PCC Rokita, zostało wprowadzonych
do obrotu 8 nowych produktów, głównie surfaktantów niejonowych opartych na bazie alkoholi tłuszczowych
(Rokanol), z zastosowaniem w branży włókienniczej i chemii gospodarczej, a także Rokacet, który jest
wykorzystywany jako lubrykant w chłodziwach do obróbki metali.
Produkty wdrożone w Kompleksie KA w 2008 r.
Nazwa handlowa

Krótka charakterystyka/zastosowanie

Sulforokanol L170/1

Anionowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik środków myjących,
czyszczących, piorących oraz kosmetycznych. Produkt z grupy alkiloeterosiarczanów
(siarczanowany etoksylowany (1EO) alkohol laurylowy C12-C14).

Rokanol IT3

Niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik preparacji włókienniczych.
Produkt z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych (eter polioksyetylenowy alkoholu
izotridecylowego).

Rokanol IT5

Niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako półprodukt do otrzymywania
środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator. Stosowany jest również
jako składnik preparacji włókienniczych. Produkt z grupy etoksylowanych alkoholi
tłuszczowych (eter polioksyetylenowy alkoholu izotridecylowego).

Rokanol IT12

Niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik środków myjących,
piorących i czyszczących oraz preparacji włókienniczych. Produkt z grupy etoksylowanych
alkoholi tłuszczowych (eter polioksyetylenowy alkoholu izotridecylowego).

Rokanol K14

Niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych alkoholi (eter
polioksyetylenoglikolowy mieszaniny nienasyconego i nasyconego alkoholu tłuszczowego).
Stosowany jako dyspergator oraz emulgator w aplikacjach przemysłowych.

Rokanol K21

Niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych alkoholi (eter
polioksyetylenoglikolowy mieszaniny nienasyconego i nasyconego alkoholu tłuszczowego).
Rokanol K21 jest stosowany jako półprodukt do otrzymywania środków piorących oraz jako
dyspergator oraz emulgator w aplikacjach przemysłowych.

Rokanol T6

Niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych alkoholi (eter
polioksyetylenoglikolowy nasyconego alkoholu tłuszczowego). Rokanol T6 jest stosowany jako
półprodukt do otrzymywania środków myjących, czyszczących i piorących oraz jako
emulgator.

Rokacet RZG12

Niejonowy środek powierzchniowo czynny będący mieszaniną estrów kwasów oleju
rzepakowego i gliceryny oraz etoksylowanej (EO10-12) gliceryny. Stosowany jako emulgator
i lubrykant w chłodziwach do obróbki metali.

Źródło: Spółka

W Kompleksie KA w roku 2009 opracowano i wdrożono do produkcji 6 nowych produktów, należących
zarówno do wyrobów masowych dla chemii gospodarczej i środków higieny osobistej, uzupełniających paletę
Sulforokanoli, jak i etoksylatów do zastosowań przemysłowych. Gamę produktów do aplikacji przemysłowych
powiększono o dodatkowe produkty z serii Rokanoli IT – produktach o własnościach czyszczących,
dyspergujących i emulgujących mających zastosowanie w preparacjach włókienniczych. Ponadto wdrożony
został specjalistyczny surfaktant niskopienny – składnik środków myjących i czyszczących, który ma również
zastosowanie w przemyśle, gdzie obok doskonałych właściwości detergencyjnych wymagane jest ograniczone
pienienie.
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Produkty wdrożone w Kompleksie KA w 2009 r.
Nazwa handlowa

Krótka charakterystyka/zastosowanie

Sulforokanol L270/1A

Anionowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik środków myjących,
czyszczących, piorących oraz kosmetycznych. Produkt z grupy alkiloeterosiarczanów
(siarczanowany etoksylowany (2EO) alkohol laurylowy C12-C16).

Rokanol IT6

Niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik środków myjących,
piorących i czyszczących oraz jako emulgator. Używany jest również jako komponent
preparacji włókienniczych. Produkt z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych (eter
polioksyetylenowy alkoholu izotridecylowego).

Rokanol IT8

Niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako środek dyspergujący. Używany jest
głównie jako komponent preparacji włókienniczych. Produkt z grupy etoksylowanych alkoholi
tłuszczowych (eter polioksyetylenowy alkoholu izotridecylowego).

Rokanol IT9W

Niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako środek dyspergujący. Używany jest
głównie jako komponent preparacji włókienniczych. Produkt z grupy etoksylowanych alkoholi
tłuszczowych (eter polioksyetylenowy alkoholu izotridecylowego).

Rokanol T12

Niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych alkoholi (eter
polioksyetylenoglikolowy nasyconego alkoholu tłuszczowego). Rokanol T12 jest stosowany
jako półprodukt do otrzymywania środków myjących, czyszczących i piorących oraz jako
emulgator.

Rokanol L5P5

Niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych alkoholi (eter
polioksyalkilenoglikolowy alkoholu laurylowego). Rokanol L5P5 jest stosowany jako
niskopienny składnik środków piorących, myjących i czyszczących oraz do zastosowań
przemysłowych.

Źródło: Spółka

W 2010 roku efektem wcześniej prowadzonych prac laboratoryjnych było wdrożenie 3 produktów z nowej
serii Rokanol ID. Produkty te znajdują zastosowanie w przemyśle tekstylnym oraz poszerzyły dotychczasową
ofertę o specjalistyczne krótkołańcuchowe surfaktanty o doskonałych właściwościach zwilżających.
W drugiej połowie 2010 roku Kompleks KA rozpoczął projekt mający na celu opracowanie technologii
wytwarzania grupy surfaktantów niskopiennych typu alkoksylowane alkohole tłuszczowe. Projekt pozwoli na
wdrożenie w dalszej kolejności większej ilości produktów niskopiennych dla zastosowań przemysłowych.
Równolegle w 2010 roku prowadzone były prace mające na celu poszerzenie oferty produktów niejonowych
typu etoksylowane alkohole do zastosowań w detergentach gospodarstwa domowego.
Produkty wdrożone w Kompleksie KA w 2010 r.
Nazwa handlowa

Krótka charakterystyka/zastosowanie

Rokanol IT7W

Niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych alkoholi (eter
polioksyalkilenoglikolowy alkoholu izotridecylowego w postaci wodnego roztworu). Składnik
środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator. Używany jest również jako
komponent preparacji włókienniczych.

Rokanol ID5

Niejonowy środek powierzchniowo czynny (eter polioksyalkilenoglikolowy alkoholu
izodecylowego) stosowany jako środek dyspergujący, zwilżający. Komponent preparacji
włókienniczych.

Rokanol ID7

Niejonowy środek powierzchniowo czynny (eter polioksyalkilenoglikolowy alkoholu
izodecylowego) stosowany jako środek dyspergujący, zwilżający. Komponent preparacji
włókienniczych.

Rokanol ID8

Niejonowy środek powierzchniowo czynny (eter polioksyalkilenoglikolowy alkoholu
izodecylowego) stosowany jako środek dyspergujący, zwilżający. Komponent preparacji
włókienniczych.

Źródło: Spółka

W roku 2011 przed przejęciem Kompleksu KA przez Spółkę, w Kompleksie Środków Powierzchniowo
Czynnych wdrożono 3 produkty, w tym dwa niejonowe surfaktanty do formulacji czyszczących i jeden
anionowy środek powierzchniowo czynny wykorzystywany głównie w przemyśle budowlanym.
Produkty wdrożone w Kompleksie KA w 2011 r.
Nazwa handlowa

Krótka charakterystyka/zastosowanie

Rosulfan D

Anionowy środek powierzchniowo czynny jako produkt spieniający do płyt kartonowo-gipsowych.

Rokanol D7

Niejonowy środek powierzchniowo czynny do płynnych formulacji czyszczących.

Rokanol DB11W

Niejonowy środek powierzchniowo czynny do ciekłych formulacji myjących i czyszczących.

Źródło: Spółka
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Spółka planuje wprowadzenie do obrotu szeregu nowych produktów (niejonowych środków powierzchniowo
czynnych) opartych na bazie alkoholi tłuszczowych (syntetycznych i naturalnych), które znajdą zastosowanie
w branży włókienniczej i chemii gospodarczej. Celem wprowadzenia produktów na rynek jest uzyskanie
przewagi konkurencyjnej w zakresie kosztów wytworzenia, jak i właściwości aplikacyjnych produktu
wnoszących dodatkowe wartości dla użytkowników.
Spółka prowadzi także prace nad adjuwantami (środkami emulgującymi i zwilżającymi) dla przemysłu
agrochemicznego, co stanowi nową gałąź rozwoju działalności dla PCC Exol.
W obszarze anionowych środków powierzchniowo czynnych prowadzone są prace nad nowymi produktami
dla przemysłu budowlanego, a zwłaszcza w branży dodatków do spieniania płyt kartonowo-gipsowych.
Główni dostawcy i odbiorcy
Współpraca z klientami opiera się o długoterminowe relacje. Kontraktacje odbywają się w systemie
kwartalnym, współpraca jest realizowana na podstawie kwartalnej oferty i jej potwierdzenia w zakresie ceny
i ilości. Z dystrybutorami Spółka posiada umowy na dystrybucję produktów na określonych rynkach na czas
nieokreślony.
Nazwy spółek – dostawców i odbiorców, zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Główni dostawcy i odbiorcy Spółki
W okresie 2009-2011 r. Spółka miała od jednego do pięciu dostawców, od których dostawy przekroczyły 5%
łącznej wartości kosztu własnego sprzedaży.
Dostawca

2011

2010

2009

Dostawca 1 .....................................................................................................

49%

n/a

n/a

Dostawca 4 .....................................................................................................

14%

n/a

n/a

Dostawca 5 .....................................................................................................

7%

n/a

n/a

Dostawca 6 .....................................................................................................

6%

n/a

n/a

PCC Rokita .....................................................................................................

13%

n/a

n/a

Pozostali – 2011 r. ok. 282 dostawców ..........................................................

11%

n/a

n/a

Razem ............................................................................................................

100%

n/a

n/a

Wartość w tys. PLN ........................................................................................

209 509,0

0,0

0,0

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź niemająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Do dostawców Spółki można zaliczyć między innymi PKN Orlen oraz EkoGreen.
W okresie od 2009 do 2011 r. Emitent posiadał dwóch odbiorców (nie wliczając odbiorcy, który w roku 2010
wygenerował całość przychodów tamtego okresu osiągniętego z tytułu przychodów ze sprzedaży usług
wynoszących 0,2 tys. zł), których obroty przekroczyły 5% łącznych przychodów Spółki.
Odbiorca

2011

2010

2009

Klient 1 ............................................................................................................

9%

0%

n/a

PCC Rokita .....................................................................................................

64%

0%

n/a

Pozostali – 2011 r. ok. 161 odbiorców............................................................

27%

100%

n/a

Razem ............................................................................................................

100%

100%

n/a

Wartość w tys. PLN ........................................................................................

222 364,1

0,2

0,0

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź niemająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka
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Struktura przychodów ze sprzedaży
Struktura przychodów ze sprzedaży Spółki
Struktura przychodów Spółki
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
w tym: ................................................................................................................

150 315,8

0,0

0,0

Niejonowe ................................................................................................

119 014,9

0,0

0,0

Anionowe .................................................................................................

30 459,6

0,0

0,0

Amfoteryczne ...........................................................................................

841,3

0,0

0,0

Przychody netto ze sprzedaży usług .................................................................

135,0

0,2

0,0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ........................................

71 913,4

0,0

0,0

Ogółem .............................................................................................................

222 364,2

0,2

0,0

rynek krajowy .....................................................................................................

177 772,5

0,2

0,0

rynek zagraniczny ..............................................................................................

44 591,7

0,0

0,0

Źródło: Spółka

Struktura procentowa przychodów Spółki
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
w tym: ................................................................................................................

67,6%

0%

n/a

Niejonowe ................................................................................................

53,5%

0%

n/a

Anionowe .................................................................................................

13,7%

0%

n/a

Amfoteryczne ...........................................................................................

0,4%

0%

n/a

Przychody netto ze sprzedaży usług .................................................................

0,1%

100%

n/a

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ........................................

32,3%

0%

n/a

Ogółem .............................................................................................................

100%

100%

n/a

rynek krajowy .....................................................................................................

79,9%

100%

n/a

rynek zagraniczny ..............................................................................................

20,1%

0%

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź niemająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

W roku 2009 Spółka nie osiągała żadnych przychodów w związku z brakiem prowadzonej działalności
operacyjnej. W 2010 roku Spółka osiągnęła śladowe przychody z tytułu usług. Przychody operacyjne ze
sprzedaży produktów pojawiły się dopiero w 2011 roku wraz z otwarciem instalacji niejonowych środków
powierzchniowo czynnych w Płocku (Etoksylacja II) oraz przejęciem Kompleksu Środków Powierzchniowo
Czynnych (Kompleks KA). W roku 2011 przychody zostały osiągnięte głównie w wyniku sprzedaży towarów
i materiałów oraz sprzedaży produktów. Sprzedaż usług stanowiła marginalne źródło przychodów. Sprzedaż
towarów i materiałów wynikała głównie z kontraktów odsprzedaży do PCC Rokita tlenku etylenu nabywanego
od PKN Orlen. Przychody z tytułu usług wynikają z umów na świadczenie usług logistycznych dla PCC Rokita
w związku z dostawami tlenku etylenu. W roku 2011 Spółka prowadziła sprzedaż i produkcję w obrębie trzech
grup produktowych: niejonowych, anionowych oraz amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.
Największa część przychodów Spółki w tym okresie została osiągnięta ze sprzedaży surfaktantów niejonowych,
których wielkość sprzedaży w tym okresie wyniosła 119 014,9 tys. PLN.
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Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży zagranicznej Spółki
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Europa Zachodnia ..........................................................................................

23 597,7

0,0

0,0

Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia ...................................................

9 377,9

0,0

0,0

Bliski Wschód i Afryka ....................................................................................

9 975,4

0,0

0,0

Reszta świata .................................................................................................

1 640,7

0,0

0,0

Razem ............................................................................................................

44 591,7

0,0

0,0

Źródło: Spółka

Geograficzna struktura procentowa przychodów ze sprzedaży zagranicznej Spółki
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Europa Zachodnia ..........................................................................................

52,9%

n/a

n/a

Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia ...................................................

21,0%

n/a

n/a

Bliski Wschód i Afryka ....................................................................................

22,4%

n/a

n/a

Reszta świata .................................................................................................

3,7%

n/a

n/a

Razem ............................................................................................................

100%

n/a

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź niemająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Sprzedaż zagraniczna Spółki występowała jedynie w 2011 roku i wynosiła ponad 20% udziału
w przychodach ze sprzedaży Emitenta. Głównym regionem eksportowym była Europa Zachodnia, która
odpowiadała w tym okresie za ok. 52,9% sprzedaży zagranicznej PCC Exol. Około 22,4% przychodów ze
sprzedaży eksportowej wygenerowali odbiorcy z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki.
Struktura ilościowa sprzedaży Spółki (w tys. t)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Niejonowe .......................................................................................................

14,7

n/a

n/a

Anionowe ........................................................................................................

7,1

n/a

n/a

Amfoteryczne ..................................................................................................

0,2

n/a

n/a

Razem ............................................................................................................

22,0

n/a

n/a

Źródło: Spółka

W 2011 roku Emitent uruchomił instalację niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku
(Etoksylacja II). W pierwszym roku działania instalacji PCC Exol sprzedał 14,7 tys. t surfaktantów
niejonowych. Dalszy rozwój działalności oraz włączenie Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych
(Kompleksu KA) zaowocowało osiągnięciem przychodów ze sprzedaży 7,1 tys. t surfaktantów anionowych
oraz 0,2 tys. t surfaktantów amfoterycznych.
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Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Spółki w podziale na branże (w tys. PLN)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

(tys. PLN)
(zbadane)

Środki higieny osobistej i chemia gospodarcza .........................................

51 435,7

0,0

0,0

Przemysł, w tym:........................................................................................

15 074,6

0,0

0,0

Tekstylia ...........................................................................................

8 088,6

0,0

0,0

Aplikacje przemysłowe .....................................................................

2 058,5

0,0

0,0

Czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne ....................................

443,6

0,0

0,0

Polimery ...........................................................................................

1 856,6

0,0

0,0

Budownictwo ....................................................................................

813,5

0,0

0,0

Inne ..................................................................................................

1 813,8

0,0

0,0

Dystrybutorzy .............................................................................................

13 188,7

0,0

0,0

PCC Rokita ................................................................................................

70 616,8

0,0

0,0

Razem .......................................................................................................

150 315,8

0,0

0,0

Źródło: Spółka

W strukturze przychodów ze sprzedaży produktów PCC Exol w 2011 roku ok. 34% zostało wygenerowane
ze sprzedaży produktów do odbiorców z branży środków higieny osobistej i chemii gospodarczej, ok. 9%
stanowiła sprzedaż do dystrybutorów, a do odbiorców z branży tekstylnej ok. 5,4%. Prawie 5% przychodów
stanowiła sprzedaż do pozostałych odbiorców przemysłowych. Pozostałe ok. 47% wartości zostało
wygenerowane ze sprzedaży wewnątrzgrupowej produktów Emitenta do PCC Rokita.
Struktura ilościowa sprzedaży Spółki w podziale na branże (w tys. t)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Środki higieny osobistej i chemia gospodarcza ..............................................

9,35

n/a

n/a

Przemysł .........................................................................................................

2,07

n/a

n/a

Dystrybutorzy ..................................................................................................

2,07

n/a

n/a

PCC Rokita .....................................................................................................

8,50

n/a

n/a

Razem ............................................................................................................

21,99

n/a

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca bądź niemająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

W strukturze ilościowej odbiorcy z branży środków higieny osobistej i chemii gospodarczej zakupili ok. 42,5%,
zaś odbiorcy przemysłowi oraz dystrybutorzy – ok. 18,8% wyprodukowanych przez PCC Exol surfaktantów.
Pozostałe ok. 38,7% ilości zostało zakupionych przez PCC Rokita.
Sezonowość sprzedaży
Spółka prowadzi działalność operacyjną od pierwszych miesięcy 2011 r., w związku z czym nie jest możliwe
stwierdzenie sezonowości w oparciu o pełen rok obrotowy. Jednakże w stosunku do okresu, w którym
Spółka osiągała przychody ze sprzedaży, a także na bazie historycznych danych finansowych dotyczących
sprzedaży Kompleksu KA Emitent może stwierdzić, iż nie identyfikuje sezonowości sprzedaży. Niewielkie
spadki sprzedaży występują jedynie w IV kwartale, w okresach świątecznych.
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Opis czynników nadzwyczajnych mających wpływ na działalność podstawową i główne rynki, na
których Spółka prowadzi swoją działalność, w okresie 2009-2011
Wśród czynników rynkowych takich jak: popyt, podaż, wzrost lub spadek mocy produkcyjnych, globalna
sytuacja gospodarcza itd. mających wpływ na ceny surowców w sposób ciągły, występuje grupa zdarzeń,
których zaistnienie jest trudne do przewidzenia, a ich wystąpienie jest bardzo istotne.
W lipcu 2010 roku przed Komisją Europejską zostało wszczęte postępowanie antydumpingowe na alkohole
tłuszczowe importowane z Indii, Malezji i Indonezji. Skarga została zgłoszona przez europejskich
producentów alkoholu: Cognis GmbH i Sasol Olefins & Surfactants GmbH. Swoją skargę firmy te
motywowały stosowaniem cen dumpingowych przez azjatyckich producentów, czego konsekwencją miał być
spadek generowanej marży oraz utrata udziału tych firm w rynku alkoholu naturalnego w Europie. Po
toczącym się ponad rok postępowaniu Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu na 5 lat ceł
antydumpingowych na importowane alkohole tłuszczowe z państw objętych postępowaniem. Cło zostało
ustalone w sposób wartościowy dla każdego z producentów (Indie: VVF Ltd. – 46,98 EUR/t, wszystkie
pozostałe indyjskie przedsiębiorstwa – 86,99 EUR/t; Indonezja: P.T. Musim Mas – 45,63 EUR/t, wszystkie
pozostałe indonezyjskie przedsiębiorstwa – 80,34 EUR/t; Malezja: KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd. – 35,19
EUR/t, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. – 61,01 EUR/t, Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. – 51,07
EUR/t, wszystkie pozostałe malezyjskie przedsiębiorstwa – 61,01 EUR/t) i będzie podnosić cenę
kupowanego alkoholu przez odbiorców europejskich, w tym PCC Exol, jednak jego wysokość jest dużo
niższa, niż domagały się firmy wszczynające procedurę. Można powiedzieć, że wysokość stawek celnych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską nie miała istotnego wpływu na ceny alkoholi tłuszczowych. Ceny
wzrosły wówczas o wartość nałożonego cła.
Kolejnym, bardzo istotnym zdarzeniem dla rynku surfaktantów był kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się
w drugiej połowie 2008 roku. Spowodował on skokowy spadek zapotrzebowania na wszystkie produkty
chemiczne, począwszy od ropy naftowej, i produkty petrochemiczne, poprzez oleje naturalne, a skończywszy
na anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych. Wiele instalacji produkcyjnych zostało
zatrzymanych ze względu na brak zamówień, a ceny surowców spadły do nienotowanego od dawna poziomu.
W tym czasie produkcja Spółki nie została istotnie ograniczona.
Konsekwencją kryzysu było obniżenie przez wiele państw stóp procentowych do minimalnego poziomu,
powodując uwolnienie ogromnej masy kapitału spekulacyjnego. Inwestorzy wolne środki skierowali między
innymi na giełdy towarowe, podnosząc ceny poprzez generowanie nadzwyczajnego popytu. Takie działanie
przyczyniło się do wzrostu cen olejów naturalnych od kilkudziesięciu procent (np. olej rycynowy) do
kilkukrotnego wzrostu (np. olej kokosowy, palmowy, z ziaren palmowych). Konsekwentnie cena alkoholu
naturalnego wzrosła do niespotykanego poziomu, powodując duży chaos na rynku surfaktantów. Pomimo iż na
Datę Prospektu sytuacja w znacznym stopniu się unormowała, zdaniem Spółki rynek wciąż jest niestabilny.
Czynnikiem mającym wpływ na działalność podstawową Spółki była transakcja wydzielenia, w formie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA)
z PCC Rokita i przeniesienia go aportem do Emitenta (zob. „Opis działalności Spółki” – „Działalność
podstawowa” – „Przeniesienie Kompleksu KA”). Umowa objęcia akcji oraz umowa przeniesienia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa podpisane z PCC Rokita są opisane w rozdziale „Opis działalności
Spółki” – „Istotne umowy”.
Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej
PCC Exol jako jedyny producent anionowych i niejonowych środków powierzchniowych w Polsce posiada
wiodącą pozycję na tym rynku. Rosnąca pozycja rynkowa w pozostałych krajach Europy ŚrodkowoWschodniej i Wschodniej jest wspomagana przez szereg działań marketingowych, udział w targach
i konferencjach, podpisywanie umów z dystrybutorami oraz globalnymi koncernami produkcyjnymi. Spółka
na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej jest jednym z głównych dostawców surfaktantów
i największym producentem zlokalizowanym na tym obszarze. Zdaniem Zarządu Emitenta szacowany udział
rynkowy Spółki na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej to ok. 10% w segmencie produktów
anionowych oraz 6% w segmencie produktów niejonowych.
Udziały Spółki na rynku Europy Zachodniej są niewielkie, pozycję dominującą zajmują koncerny globalne
zintegrowane surowcowo, jak BASF, Sasol, KAO czy Huntsman.

104

PROSPEKT EMISYJNY – OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Poniższa tabela przedstawia głównych konkurentów Spółki w podziale na rynki działania Emitenta.
Region geograficzny
Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia

Europa Zachodnia

Bliski Wschód i Afryka

Reszta świata

Nazwa spółki

–

Neochimiki

–

Kapachim

–

Enaspol

–

Sasol

–

Huntsman

–

Sasol

–

Zschimmer&Schwarz

–

BASF/Cognis

–

Rhodia

–

Elementis

–

Tensa Chem

–

Hansa Group AG

–

Unger Fabrikker A.S

–

Stepan

–

Cepsa/ Petresa

–

Evonik

–

KAO

–

Seppic

–

Akzo Nobel

–

Croda/ Uniquema

–

Shell Chemicals

–

Kolb

–

Zohar Dalia

–

Cognis

–

Sasol

–

Galaxy

–

Qingdao Yuanhang Chemicals

–

Qinhuangdao Ouke Chemical

–

Sinoko Chemicals

–

KAO

–

Clariant

–

Sabic

–

Reliance

–

Lanitex

–

Zavod Sintanolov LLC/ Norchem

Źródło: Spółka

Wiedzę na temat rynku i konkurentów Emitent opiera na publikacjach branżowych, ogólnodostępnych
badaniach rynku, informacjach i opracowaniach oraz statystykach pochodzących głównie z następujących
źródeł:
–

Główny Urząd Statystyczny,

–

Raport rynkowy „World Surfactant Market” Acmite Market Intelligence, czerwiec 2010,
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–

Raport rynkowy „Surfactants – A Market opportunity study update prepared for the United Soybean
Board”, grudzień 2008, Dwight Rust, Stephen Wilde,

–

Raport rynkowy „Surface Active Agents – A global strategic business report”, sierpień 2006, Global
Industry Analysts,

–

„Surfactants types and Uses”, Jean-Louis Salager,

–

„Chemistry and Technology of Surfactants”, Richard J. Farn,

–

Raporty roczne PCC Rokita za lata 2005-2010,

–

Prospekt emisyjny obligacji PCC Rokita.

Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, a co do których nie określono źródła pochodzenia, zostały
opracowane na podstawie własnych informacji i danych zgromadzonych przez Emitenta na podstawie
własnej wiedzy i znajomości rynku. Zarząd Emitenta potwierdza, że przytoczone informacje zostały
dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i w jakim może to ocenić na
podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które
sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.
Zawarte w Prospekcie informacje, co do których nie określono źródła pochodzenia, zostały opracowane na
podstawie informacji, danych i wiedzy zgromadzonej przez Emitenta.
Badania i rozwój
Głównym obszarem działalności działu rozwoju PCC Exol jest opracowywanie nowych technologii środków
powierzchniowo czynnych w celu lepszego dostosowania produktów Spółki do specyficznych wymagań
odbiorców, wykorzystywanych powszechnie w wielu gałęziach przemysłu, tj. przemysł tekstylny, kosmetyka
i detergenty, farby i lakiery, obróbka metalu, dodatki do tworzyw sztucznych itp. Oprócz szeroko
prowadzonych prac mających na celu poszerzanie asortymentu produktowego Spółki, działalność obejmuje
również prace z zakresu badań aplikacyjnych i analitycznych, które są elementami wspierającymi wdrożenia
nowych produktów.
Na Datę Prospektu prace badawczo-rozwojowe skupione są głównie na rozwoju technologii surfaktantów
niejonowych (z grupy etoksylowanych produktów) ze względu na szerokie zastosowanie zarówno
w przemyśle lekkim, jak i ciężkim. Prowadzone są również prace z zakresu poszukiwania nowych
zastosowań dla obecnie produkowanych wyrobów. Działalność badawczo-rozwojowa jest możliwa dzięki
wysoce wykwalifikowanej kadrze naukowo-badawczej oraz odpowiedniemu zapleczu technicznemu Spółki.
Strategia badawczo-rozwojowa obejmuje prace związane z rozwojem produktowym w zakresie obszarów
rynku, na których Spółka prowadzi ustabilizowaną działalność, jak i na nowych rynkach, które podlegają
planom dalszej ekspansji.
W obszarach rynkowych dobrze rozeznanych przez Spółkę działalność badawczo-rozwojowa koncentruje
się na poszerzaniu portfela produktowego, doradztwie technicznym i aplikacyjnym, polegającym na
tworzeniu optymalnych dla klienta rozwiązań funkcjonalnych i kosztowych. Produkty tworzone w tych
segmentach rynku muszą spełniać surowe kryteria kosztowe i funkcjonalne.
Dla obszarów rynkowych nowych dla Spółki działalność badawczo-rozwojowa koncentruje się na tworzeniu
pakietów podstawowych produktów i rozwiązań technicznych inicjujących dalszą ekspansję, możliwość
szczegółowego rozpoznania potrzeb klientów i poszerzania zakresu działalności. Potwierdzeniem
skuteczności takiego działania Spółki oraz Kompleksu KA jest ponadtrzykrotny wzrost sprzedaży nowo
powstałych produktów do aplikacji przemysłowych, który nastąpił w ciągu ostatnich pięciu lat (2006-2011).
Średnioroczny wzrost sprzedaży produktów do aplikacji przemysłowych wyniósł w tym okresie około 27%.
Wydatki Spółki oraz Kompleksu KA poniesione na prace badawczo-rozwojowe w poszczególnych okresach
nie osiągały istotnych wartości.
W ocenie Spółki nie istnieje istotne z punktu widzenia działalności lub rentowności Spółki uzależnienie od
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów
produkcyjnych.
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Istotne umowy
Poniżej opisano istotne umowy zawarte przez Spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających Datę Prospektu,
a także umowy zawarte w okresie wcześniejszym, jeżeli takie umowy dotyczą istotnych praw lub
obowiązków Spółki na Datę Prospektu.
Za umowy istotne zostały uznane te umowy, które mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez Spółkę
działalności, to jest: (i) umowy zawierane w toku działalności Spółki w przypadku, gdy ich wartość
przekracza 10% uzyskanych przez Spółkę przychodów netto ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały
poprzedzające Datę Prospektu, (ii) umowy zawierane w toku działalności Spółki, które nie spełniają
kryterium finansowego wskazanego w pkt. (i) powyżej, jednakże są dla przedsiębiorstwa Spółki istotne
z innych względów, to jest w szczególności regulują nabycie lub wykorzystywanie przez Spółkę aktywów
o istotnym dla niej znaczeniu, regulują relacje z ważnymi dla Spółki dostawcami lub klientami lub stanowią
podstawę zaopatrzenia Spółki w kluczowe surowce.
Na Datę Prospektu kryterium, o którym mowa w pkt. (i) powyżej odnosi się do okresu od 1 kwietnia 2011 r. do
31 marca 2012 r. i wynosi 50.228,3 tys. PLN. Ze względu na wniesienie Kompleksu KA do Spółki dnia
31 października 2011 r., w celu lepszego dostosowania kryterium istotności do aktualnej sytuacji Spółki,
wskazana wartość przychodów netto Spółki stanowiąca podstawę do określenia, które umowy Spółki są
umowami istotnymi, obejmuje także wartość przychodów ze sprzedaży netto uzyskanych przez Kompleks KA
za okres od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. to jest do dnia jego przeniesienia na Spółkę.
Umowy istotne zostały podzielone na cztery podstawowe grupy umów:
(A) Umowy związane z przeniesieniem przez PCC Rokita na Spółkę wytwórni etoksylatów w Płocku,
(B) Umowy związane z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa z PCC Rokita na Spółkę ze
szczególnym uwzględnieniem Umowy Aportowej,
(C) Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Spółki,
(D) Umowy istotne zawierane poza normalnym tokiem działalności Spółki.
Umowy spełniające wyżej wskazane kryterium istotności zawierane z podmiotami powiązanymi zostały
opisane w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi” –„Istotne umowy z podmiotami powiązanymi”.
(A) Umowy istotne związane z przeniesieniem przez PCC Rokita na Spółkę wytwórni etoksylatów
w Płocku
W 2010 r. PCC Rokita rozpoczęła realizację inwestycji „Budowa Nowej Wytwórni Etoksylatów w Płocku”.
Wytwórnia miała być zaopatrywana w konieczny do produkcji etoksylatów tlenek etylenu poprzez
bezpośrednie podłączenie rurociągiem do instalacji PKN Orlen. Rurociąg miał zostać wybudowany przez
PCC Rokita na gruncie PKN Orlen przekazanym PCC Rokita na mocy odpowiednich umów. Jeszcze przed
ukończeniem inwestycji, PCC Rokita podjęła decyzję o zbyciu wytwórni etoksylatów do Spółki. W związku
z tym spółki zawarły szereg umów mających na celu przeniesienie na Spółkę wszystkich praw i obowiązków
koniecznych do ukończenia oraz eksploatacji wytwórni etoksylatów a także instalacji przesyłowej.
Całkowity koszt realizacji inwestycji poniesiony przez Spółkę wyniósł 63.971.148 PLN. Kwota ta obejmuje
koszt nabycia od PCC Rokita praw użytkowania wieczystego nieruchomości, na których wzniesiono
instalację, koszt nabycia od PCC Rokita środków trwałych składających się na instalację, koszt usług
zakupionych przez PCC Rokita na potrzeby realizacji inwestycji i refakturowanych na Spółkę oraz koszt
towarów i usług zakupionych od podmiotów innych niż PCC Rokita bezpośrednio przez Spółkę w celu
sfinalizowania inwestycji.
Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PCC Rokita oraz Spółką w związku z nabyciem inwestycji przez
Spółkę wyniosła 40.015.382 PLN. Wartość ta jest równa kosztom poniesionym przez PCC Rokita w związku
z realizacją inwestycji.
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W związku z przeniesieniem inwestycji na Spółkę, PCC Rokita oraz Spółka zawarły w szczególności
następujące umowy:
Umowy przeniesienia praw użytkowania wieczystego nieruchomości w Płocku
W dniu 22 marca 2010 r. strony zawarły warunkową umowę sprzedaży i umowę sprzedaży praw użytkowania
wieczystego nieruchomości składających się z działek gruntowych nr 38/1 oraz 21/1, 21/2, 21/3, 21/4
zlokalizowanych w Płocku przy ulicy Długiej. Warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości składającej się z działki nr 38/1 było niewykonanie przez Miasto Płock ustawowego prawa
pierwokupu. Warunek ten ziścił się i Spółka na mocy umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
zawartej w dniu 7 maja 2010 r. nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki
nr 38/1. Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości przekracza 4 ha. W związku z przeniesieniem praw
użytkowania wieczystego Spółka zapłaciła cenę w wysokości 1.557.174 PLN, która w ocenie Spółki odpowiada
wartości rynkowej nabytych aktywów. Spółka objęła w posiadanie nabyte nieruchomości.
Umowa sprzedaży środków trwałych
W dniu 22 marca 2010 r. Strony zawarły umowę sprzedaży środków trwałych w budowie, głównie urządzeń i
innych ruchomości związanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa Nowej Wytwórni
Etoksylatów w Płocku”, zlokalizowanych na nieruchomościach składających się z działek gruntowych nr 21/1,
21/2, 21/3, 21/4 zlokalizowanych w Płocku przy ulicy Długiej. Spółka zapłaciła cenę sprzedaży środków
trwałych w wysokości 28.038.800 PLN, która w ocenie Spółki odpowiada wartości rynkowej nabytych
aktywów. Spółka objęła w posiadanie nabyte aktywa.
Umowa przeniesienia praw i obowiązków z umów o udostępnienie nieruchomości z PKN Orlen
W dniu 29 września 2010 r. Spółka, PCC Rokita i PKN Orlen zawarły trójstronną umowę cesji praw
i przeniesienia obowiązków z umów o udostępnienie nieruchomości zawartych przez PCC Rokita z PKN
Orlen. Skutkiem tej umowy jest wstąpienie przez Spółkę w prawa i obowiązki korzystającego
z nieruchomości stanowiących własność PKN Orlen, a zlokalizowanych w Płocku przy ulicach Chemików
i Długiej. Jedna z umów o udostępnienie nieruchomości stanowiąca umowę istotną została opisana w części
(D) niniejszego rozdziału. Umowa umożliwia ponadto Spółce przeprowadzenie na nieruchomościach PKN
Orlen kolejnych inwestycji.
Umowa w sprawie rozliczenia kosztów realizacji inwestycji w Płocku
W dniu 30 kwietnia 2010 r. Strony zawarły umowę w sprawie rozliczenia kosztów poniesionych przez PCC
Rokita w związku z realizacją inwestycji w Płocku. Umowa ta ostatecznie porządkuje rozliczenia Stron
związane z inwestycją „Budowa Nowej Wytwórni Etoksylatów w Płocku”. Łączna wartość kosztów
poniesionych przez PCC Rokita i refakturowana na Spółkę wyniosła 10.419.408 PLN. Umowa nie
przewidywała wynagrodzenia dla PCC Rokita za realizację inwestycji.
Wyżej opisane umowy uznane zostały za istotne ze względu na to, że regulują nabycie oraz wykorzystywanie
przez Spółkę aktywów o istotnym dla niej znaczeniu.
(B) Umowy istotne związane z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa z PCC Rokita
na Spółkę
Umowa objęcia akcji oraz umowa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z PCC
Rokita na Spółkę zawarta dnia 31 października 2011 r.
W dniu 31 października 2011 r. pomiędzy PCC Rokita a Spółką została zawarta Umowa Aportowa. Na jej
podstawie PCC Rokita objęła 1.211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej
100 PLN każda i pokryła je poprzez przeniesienie na Spółkę własności Kompleksu KA.
Kompleks KA jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych,
w skład którego wchodzą w szczególności: (i) grunty będące w użytkowaniu wieczystym, (ii) budynki
i budowle będące własnością PCC Rokita usadowione na działkach, o których mowa w punkcie (i), (iii) środki
trwałe w budowie, (iv) środki ruchome, czyli instalacje, urządzenia, maszyny, wyposażenie, wyposażenie
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biurowe, wykorzystywane w działalności Kompleksu KA, (v) zintegrowane pozwolenia na prowadzenie
instalacji przemysłowych na działkach, o których mowa w punkcie (i), (vi) wierzytelności funkcjonalnie
związane z działalnością Kompleksu KA, (vii) wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące PCC
Rokita zgodnie z REACH i CLP związane z produkcją, importem i wprowadzaniem do obrotu substancji
chemicznych, w tym prawa wynikające z rejestracji wstępnej i rejestracji, (viii) prawa wynikające z umów,
których stroną jest PCC Rokita, dotyczących działalności Kompleksu KA, (ix) księgi, rejestry i inne
dokumenty służące prowadzeniu działalności przez Kompleks KA, (x) wartości niematerialne i prawne, w tym
licencje i know-how, wykorzystywane w działalności Kompleksu KA i ujawnione w ewidencji wartości
niematerialnych i prawnych PCC Rokita, (xi) zapasy związane z działalnością Kompleksu KA, (xii) tajemnice
przedsiębiorstwa, wykorzystywane przez PCC Rokita w prowadzeniu działalności Kompleksu KA.
Kompleks KA wyceniono na kwotę 121.100.000 PLN, co odpowiadało jego wartości godziwej. Wycena
została sporządzona przez PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Opinię na temat wartości godziwej
wydał na dzień 6 października 2011 r. biegły rewident Leszek Kramarczuk działający w ramach BDO
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Spółka nabyła prawa do składników Kompleksu KA w momencie zawarcia Umowy Aportowej. W sytuacji,
w której nabycie praw wchodzących w skład Kompleksu KA było uzależnione od dokonania dodatkowych
czynności prawnych lub faktycznych, prawa te zostały nabyte przez Spółkę z chwilą dokonania tych
czynności.
Wydanie wszystkich składników Kompleksu KA nastąpiło w dniu zawarcia Umowy Aportowej. Od momentu
nabycia tych składników: (i) Spółka ponosi obowiązek ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
(ii) Spółka na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy stała się z mocy prawa stroną stosunków pracy związanych
z przenoszoną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, (iii) na Spółkę przeszły wszystkie składniki
majątkowe związane z organizacją, finansowaniem i funkcjonowaniem Kompleksu KA.
Z chwilą zawarcia Umowy Aportowej zgodnie z jej postanowieniami oraz na mocy ustaleń pomiędzy Spółką,
PCC Rokita oraz PKO Bank Polski S.A. przeszły na Spółkę prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych
pomiędzy PCC Rokita oraz PKO Bank Polski S.A, z których umowy istotne stanowią dwie umowy kredytowe
opisane w części (C) niniejszego rozdziału w punkcie „Umowy finansowe”.
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest formą jego zbycia. Zasadą jest, że
czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład
(art. 552 KC). W związku z powyższym z momentem zawarcia Umowy Aportowej Spółka nabyła wszystkie
prawa związane ze zbywanym przedsiębiorstwem z wyjątkiem tych, których przenoszalność została
ograniczona lub wyłączona w drodze czynności prawnej, z mocy przepisów prawa lub uzależniona przez
prawo od dokonania dodatkowych czynności prawnych lub faktycznych (wpis do rejestru). Zobowiązania nie
stanowią części składowej przedsiębiorstwa, w związku z czym zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa nie spowodowało przejścia związanych z nim zobowiązań PCC Rokita na Spółkę. Na mocy
art. 554 KC nastąpiło natomiast kumulatywne przystąpienie Spółki do wszystkich długów PCC Rokita
związanych z prowadzeniem zbywanego przedsiębiorstwa z wyjątkiem tych, o których Spółka nie wiedziała
w chwili nabycia. Odpowiedzialność Spółki za zobowiązania PCC Rokita związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa jest ustawowo ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa liczonej według stanu
z chwili nabycia. W związku z zasadą solidarnej odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa oraz zbywcy
przedsiębiorstwa za zobowiązania związane z prowadzeniem zbywanego przedsiębiorstwa, zwolnienie PCC
Rokita z odpowiedzialności za te zobowiązania wymaga oświadczenia wierzyciela o zwolnieniu z długu lub
umownej zmiany stosunku prawnego, z którego zobowiązanie wynika.
Umowa Aportowa została uznana za istotną ze względu na to, że jej wartość spełnia kryterium finansowe
wskazane we wstępie do niniejszego rozdziału.
Umowy regulujące prawa i obowiązki związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa PCC
Rokita przeniesioną na Spółkę
Zawarcie Umowy Aportowej pociągnęło za sobą konieczność dokonania wielu czynności prawnych
regulujących sytuację prawną Spółki i PCC Rokita. Czynności te najczęściej miały na celu uporządkowanie
stosunków prawnych pomiędzy PCC Rokita, Spółką a stroną stosunku prawnego, z którego prawa
i obowiązki były przenoszone na Spółkę wraz z przeniesieniem Kompleksu KA. Celem ich było także
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zwolnienie PCC Rokita z długów związanych z Kompleksem KA lub wyrażenie zgody na przeniesienie
wierzytelności w sytuacji, gdy konieczność wyrażenia takiej zgody wynikała z przepisów prawa czy też
zastrzeżeń umownych.
(C) Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Spółki
Umowy sprzedaży
Ze względu na dywersyfikację sprzedaży produktów Spółki, poza opisaną w rozdziale „Transakcje
z podmiotami powiązanymi” – „Istotne umowy z podmiotami powiązanymi” umową odsprzedaży tlenku
etylenu PCC Rokita, nie istnieje żadna umowa sprzedaży, która kwalifikowałaby się do opisu w niniejszym
rozdziale w wyniku spełnienia kryterium istotności określonego we wprowadzeniu do niniejszego rozdziału.
Umowy dystrybucyjne
Łączna wartość sprzedaży realizowana przez Spółkę kanałami dystrybucyjnymi została wskazana w rozdziale
„Opis działalności Spółki” – „Struktura przychodów ze sprzedaży”.
Umowa dystrybucyjna z Chemotex Decin a.s.
Dnia 1 czerwca 2008 r. PCC Rokita zawarła umowę dotyczącą zakupu przez Chemotex Decin a.s.
(„Chemotex”) produktów Kompleksu KA we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ich dalszej
odsprzedaży.
Z momentem nabycia przez Spółkę Kompleksu KA Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki
przysługujące PCC Rokita z tytułu umowy, na co Chemotex w oświadczeniu z dnia 10 października 2011 r.
wyraził zgodę.
Na mocy umowy dystrybutor zobowiązuje się nie nawiązywać kontaktów handlowych z producentami
i dostawcami wyrobów identycznego lub podobnego zastosowania jak wyroby Spółki będące przedmiotem
umowy, za wyjątkiem sytuacji gdy producenci i dostawcy wyrobów identycznego lub podobnego
zastosowania jak wyroby Spółki będące przedmiotem umowy, sprzedają je na obszarze objętym umową po
cenach i na warunkach płatności korzystniejszych niż oferowane dystrybutorowi przez Spółkę.
Ceny wyrobów oraz warunki handlowe zostają określone w formie pisemnej oferty odrębnie dla każdego
kwartału obowiązywania umowy.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy
z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
Umowa została uznana za istotną, ze względu na to, że dotyczy współpracy z ważnym dla Spółki partnerem
handlowym.
Informacja dotycząca wartości transakcji objęta została wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji
w rozumieniu art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Umowa dystrybucyjna z Donauchem Polska Sp. z o.o.
Dnia 2 listopada 2010 r. PCC Rokita zawarła umowę dotyczącą zakupu przez Donauchem Polska Sp. z o.o.
(„Donauchem”) produktów Kompleksu KA we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ich dalszej
odsprzedaży.
Z momentem nabycia przez Spółkę Kompleksu KA Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki
przysługujące PCC Rokita z tytułu umowy, na co Donauchem w oświadczeniu z 10 października 2011 r.
wyraził zgodę.
Dostawy są dokonywane za wynagrodzeniem, płatnym z odroczonym terminem do łącznej kwoty
przyznanego limitu kredytowego. Limit kredytowy może być w każdej chwili zmieniony, a zmiana taka nie
stanowi umowy.
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Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy
w całości lub części z 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
Umowa została uznana za istotną, ze względu na to, że dotyczy współpracy z ważnym dla Spółki partnerem
handlowym.
Informacja dotycząca wartości transakcji objęta została wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji
w rozumieniu art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Umowy na dostawy surowców
Umowa w sprawie współpracy surowcowej z PKN Orlen zawarta dnia 2 listopada 2009 r.
Dnia 2 listopada 2009 r. pomiędzy PKN Orlen oraz PCC Rokita została zawarta umowa w sprawie
współpracy surowcowej („Umowa”). Jej przedmiotem jest określenie warunków dostaw dla PCC Rokita przez
PKN Orlen tlenku etylenu na potrzeby wytwórni etoksylatów w Płocku.
Już w Umowie PKN Orlen wyraził zgodę na przeniesienie przez PCC Rokita wszystkich praw i obowiązków
z jej tytułu na Spółkę, zastrzegając jednocześnie, że w razie dokonania cesji, PCC Rokita oraz Spółka będą
odpowiadały za zobowiązania wynikające z Umowy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. W dniu
1 czerwca 2010 r. PCC Rokita oraz Spółka zawarły umowę przeniesienia praw i obowiązków
przysługujących PCC Rokita z tytułu Umowy.
W związku z Umową strony zawarły także szereg umów równoległych, koniecznych dla realizacji inwestycji
wytwórni etoksylatów w Płocku. Jedną z tych umów była umowa o udostępnienie nieruchomości z 19 lutego
2010 r., która ze względu na jej istotność została opisana w części (D) niniejszego rozdziału.
Sprzedaż produktów odbywa się po cenie obliczanej według formuły cenowej opracowanej przez strony.
Wykonanie zobowiązań przez Spółkę jest zabezpieczone karą umowną w wysokości 10% wartości produktów,
które nie zostały przez nią odebrane, bądź 10% wartości produktów, jakie nie zostały dostarczone po stronie
PKN Orlen, obliczonej w oparciu o średnią arytmetyczną cen produktu w danym roku kalendarzowym zgodnie
z formułą cenową. PKN Orlen jest uprawniony do dokonywania przerw w dostawach surowca wynikających
między innymi z konserwacji instalacji produkcyjnej.
Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r. W przypadku gdy najpóźniej na trzy
miesiące przed upływem czasu obowiązywania Umowy żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia woli
odnośnie jej zakończenia, wraz z upływem czasu obowiązywania, Umowa ulega przekształceniu w umowę na
czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za dwuletnim wypowiedzeniem na
warunkach wskazanych powyżej. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wygasa ona
nie wcześniej niż 31 grudnia roku, w którym upływa wypowiedzenie.
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, że jej wartość spełnia kryterium finansowe wskazane
we wstępie do niniejszego rozdziału.
Informacje dotyczące wartości transakcji objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji
w rozumieniu art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Umowa o współpracy pomiędzy PKN Orlen a Spółką zawarta dnia 24 sierpnia 2011 r.
Dnia 24 sierpnia 2011 r. pomiędzy PKN Orlen oraz Spółką została zawarta umowa w sprawie współpracy.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków dostaw tlenku etylenu i glikolu dwuetylenowego przez PKN
Orlen do Spółki oraz warunków odbioru przez Spółkę tych produktów od PKN Orlen.
Sprzedaż produktów odbywa się po cenie obliczanej według formuły cenowej opracowanej przez strony.
Dostawy produktów odbywają się w ramach udzielonego przez PKN Orlen limitu kredytowego.
Płatność za dostarczone produkty zabezpieczona została poręczeniem PCC Rokita za przyszłe
zobowiązania Spółki do kwoty 22.000.000 PLN. Wykonanie zobowiązań po stronie Spółki zabezpieczone
zostało ponadto karą umowną w wysokości 10% wartości produktów, które nie zostały przez Spółkę
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odebrane, bądź 10% wartości produktów, jakie nie zostały dostarczone po stronie PKN Orlen, obliczonej
w oparciu o średnią arytmetyczną cen produktu w danym roku kalendarzowym zgodnie z formułą cenową.
PKN Orlen jest uprawniony do dokonywania przerw w dostawach surowca wynikających między innymi
z konserwacji instalacji produkcyjnej.
Umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Każda ze stron umowy może dokonać wypowiedzenia
umowy na koniec roku kalendarzowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym
jej wygaśnięcie na skutek dokonanego wypowiedzenia nie może nastąpić przed dniem 31 grudnia 2013 r.
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, że jej wartość spełnia kryterium finansowe wskazane
we wstępie do niniejszego rozdziału.
Informacje dotyczące wartości transakcji objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji
w rozumieniu art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie.
Transakcje zakupu alkoholu izotridecylowego
Spółka dokonuje zakupów alkoholu izotridecylowego od Kontrahenta. Nie istnieje żadna pisemna umowa ani
inne pisemne porozumienie regulujące dostawy tego surowca do Spółki. Transakcje zakupu dokonywane są
kilka razy w miesiącu na podstawie zapytań o cenę oraz dostępność surowca. Częstotliwość składania oraz
wolumen zamówień uzależnione są od bieżącego zapotrzebowania Spółki na alkohol izotridecylowy.
W związku z brakiem ograniczeń w dostępności surowca u dostawcy oraz niewielką wartością zamówień,
Spółka nie widziała do tej pory potrzeby uregulowania warunków dostaw alkoholu izotridecylowego pisemną
umową. Jednakże, w celu dodatkowego wzmocnienia bezpieczeństwa Spółki, na chwilę obecną Spółka
rozważa zawarcie długoterminowej umowy, która zdefiniuje zasady dostawy tego surowca.
Transakcje zostały uznane za istotne, ze względu na okoliczność wskazaną w rozdziale „Czynniki ryzyka”
– „Ryzyka dotyczące działalności Emitenta” – „Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oraz
zakłóceniem dostaw surowców”.
Informacje dotyczące kontrahenta oraz wartości transakcji objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku
publikacji w rozumieniu art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Umowy finansowe
Umowa kredytu inwestycyjnego z PKO Bankiem Polskim S.A. w walucie polskiej zawarta dnia 11 maja 2010 r.
Dnia 11 maja 2010 r. została zawarta umowa kredytowa pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą oraz PKO
Bankiem Polskim S.A. jako organizatorem kredytu. Na mocy umowy PKO Bank Polski S.A. udziela Spółce
kredytu w walucie polskiej w kwocie do 38.100.000 PLN, nie więcej jednak niż 60% wartości netto nakładów
finansowanej inwestycji.
Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych
związanych z budową wytwórni etoksylatów w Płocku („Projekt”).
Środki pozostawione do dyspozycji Spółki w związku z umową wyniosły 38.100.000 PLN.
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej
równej stawce WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę PKO
Banku Polskiego S.A.
Kredyt udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
Spłata kredytu odbywa się w równych miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu
ustanowionym przez PKO Bank Polski S.A.
Spłata kredytu jest zabezpieczona hipoteką łączną kaucyjną w wysokości do 120% kwoty udzielonego kredytu
ustanowioną na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz prawie własności
budynków i budowli znajdujących się na tych nieruchomościach, zastawem na zbiorze rzeczy ruchomych
i praw majątkowych stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, przelewem
wierzytelności z umowy ubezpieczenia Projektu i nieruchomości będących przedmiotem hipoteki łącznej
kaucyjnej w wysokości nie niższej niż kwota udzielonego kredytu po zakończeniu Projektu, przelewem
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wierzytelności z umowy zabezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, wekslem własnym in blanco Spółki
wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji poręczonym przez PCC Rokita,
oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę oraz PCC Rokita jako poręczyciela
wekslowego, przelewem wierzytelności z umowy handlowej zawartej pomiędzy Spółką a PCC Rokita.
Na Datę Prospektu kwota kredytu, która pozostała do spłacenia z tytułu umowy, wynosiła 35.997.062 PLN.
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, że jej wartość spełnia kryterium finansowe wskazane
we wstępie do niniejszego rozdziału.
Umowa kredytu inwestycyjnego z PKO Bankiem Polskim S.A. zawarta dnia 27 kwietnia 2012 r.
Dnia 27 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa kredytowa pomiędzy PCC Exol jako kredytobiorcą oraz PKO
Bankiem Polskim S.A. jako organizatorem kredytu. Na mocy umowy PKO Bank Polski S.A. udziela
kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 40.586.000 PLN z przeznaczeniem na refinansowanie
kredytu inwestycyjnego z dnia 24 lipca 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, udzielonego na realizację
inwestycji związanej z budową w Brzegu Dolnym drugiej wytwórni produktów siarczanowanych i zwiększeniem
ich zdolności produkcyjnej („Projekt”).
Spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 28 grudnia 2017 r. i odbywa się w ratach płatnych co miesiąc,
poczynając od dnia 28 czerwca 2012 r., a w dniu 28 grudnia 2017 r. ma nastąpić spłata pozostałej części
kredytu.
Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych
powiększonej o marżę PKO Banku Polskiego S.A. podlegającą korekcie co sześć miesięcy, w zależności od
wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA Spółki.
Spłata kredytu jest zabezpieczona hipoteką łączną do kwoty 55.000.000 PLN na nieruchomości zabudowanej
będącej w użytkowaniu wieczystym PCC Rokita wraz z prawem własności przysługującym PCC Rokita do
budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości oraz na nieruchomości będącej
w użytkowaniu wieczystym Spółki, zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy ruchomych Spółki stanowiących
zorganizowaną całość gospodarczą, która powstała w wyniku realizacji Projektu, przelewem wierzytelności
z polisy ubezpieczeniowej Projektu w okresie jego eksploatacji, klauzulą potrącenia środków z rachunków Spółki
prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A., wekslem własnym in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową
i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z tytułu umowy kredytu, wystawienia weksla i wydania rzeczy.
Na Datę Prospektu kwota kredytu, która pozostała do spłacenia z tytułu umowy, wynosiła 40.586.000 PLN.
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, że jej wartość spełnia kryterium finansowe wskazane we
wstępie do niniejszego rozdziału.
Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bankiem Polskim S.A. zawarta dnia
27 kwietnia 2012 r.
Dnia 27 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa kredytowa pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą oraz PKO
Bankiem Polskim S.A. jako organizatorem kredytu. Na mocy umowy PKO Bank Polski S.A. udziela Spółce
kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 50.000.000 PLN. W ramach limitu PKO Bank
Polski S.A. udziela Spółce kredytu w rachunku bieżącym odnawialnego do wysokości 50% limitu oraz udziela
odnawialnego kredytu obrotowego w linii kredytowej do wysokości 100% limitu na finansowanie bieżących
zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym spłatę dotychczasowego kredytu w formie limitu
kredytowego wielocelowego udzielonego w dniu 8 marca 2006 r. Na mocy tej umowy PKO Bank Polski S.A.
zobowiązuje się także udzielić Spółce gwarancji bankowych do wysokości 60% limitu oraz akredytyw
dokumentowych do wysokości 60% limitu. Limit może zostać wykorzystany do dnia 26 kwietnia 2015 r.
Spłata kredytu została zabezpieczona wekslem własnym in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową
i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z tytułu umowy kredytu i wystawienia weksla, klauzulą potrącenia
z rachunków Spółki prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A., hipoteką łączną do kwoty 75.000.000 PLN
wpisaną na nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym PCC Rokita wraz z prawem
własności do budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości oraz nieruchomości
będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia tych
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nieruchomości do kwoty 75.000.000 PLN, a także hipoteką na nieruchomości PCC Rokita do kwoty
75.000.000 PLN.
Na Datę Prospektu poziom zadłużenia Spółki z tytułu tej umowy wynosił 31.956.708,63 PLN.
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, że jej wartość spełnia kryterium finansowe wskazane
we wstępie do niniejszego rozdziału.
(D) Umowy istotne zawierane poza normalnym tokiem działalności Spółki
Umowa o udostępnienie nieruchomości zawarta z PKN Orlen z dnia 19 lutego 2010 r.
Dnia 19 lutego 2010 r. PCC Rokita oraz PKN Orlen zawarły umowę o udostępnianie zlokalizowanej w Płocku
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen. Zgodnie z umową PKN Orlen wyraża zgodę
na udostępnienie PCC Rokita nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji oraz eksploatacji
infrastruktury przesyłowej tlenku etylenu. Umowa jest umową odpłatną. W zamian za udostępnienie
nieruchomości PCC Rokita uiściła na rzecz PKN Orlen jednorazową opłatę w wysokości 96.283 PLN. Spółka
nie jest zobowiązana do uiszczania okresowych opłat w związku z udostępnianiem nieruchomości przez
PKN Orlen.
Dnia 29 września 2010 r. wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umowy zostały przeniesione na Spółkę
w wyniku umowy cesji zawartej pomiędzy PCC Rokita, Spółką oraz PKN Orlen. Zgodnie z brzmieniem
umowy cesji, PCC Rokita oraz Spółka za zobowiązania wynikające z umowy udostępnienia nieruchomości
odpowiadają solidarnie.
Zgodnie z umową Spółka zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, które może ponieść PKN Orlen na
skutek realizacji praw związanych z inwestycją oraz późniejszą eksploatacją infrastruktury technicznej.
Dotyczy to także szkód, które mogą powstać wobec osób trzecich.
Urządzenia infrastruktury technicznej wchodzą w skład zakładu Spółki i stanowią jej własność.
W przypadku kolizji inwestycji z przyszłymi działaniami PKN Orlen, Spółka zobowiązuje się do przeniesienia
infrastruktury technicznej na własny koszt w inne miejsce.
Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje przez okres, w którym urządzenia infrastruktury
technicznej znajdować się będą na nieruchomości, ale nie dłużej niż prawa PKN Orlen do dysponowania
nieruchomością.
Umowa została uznana za istotną, ze względu na to, że dotyczy wykorzystywanie przez Spółkę instalacji
przesyłowej o istotnym dla niej znaczeniu.
Istotne rzeczowe aktywa trwałe
Istotnymi rzeczowymi aktywami trwałymi Spółki są przede wszystkim nieruchomości gruntowe oraz
nieruchomości budynkowe, a także inne aktywa wytwórcze, bezpośrednio wykorzystywane przez Spółkę
w procesie wytwarzania jej głównych produktów, których opis został zamieszczony poniżej.
W przypadku nieruchomości za istotne zostały uznane przede wszystkim nieruchomości gruntowe, na
których znajdują się inne istotne rzeczowe aktywa trwałe (tj. instalacje i zakłady produkcyjne) wyodrębnione
w oparciu o kryterium istotności dla działalności operacyjnej Spółki i procesu wytwarzania głównych
produktów Spółki.
Istotne nieruchomości Spółki
Na Datę Prospektu Spółka posiada wiele nieruchomości w oparciu o przysługujące jej prawa rzeczowe (prawo
użytkowania wieczystego i prawo własności) oraz umowy cywilnoprawne (głównie najem). Łączna
powierzchnia całkowita nieruchomości istotnych dla działalności Spółki z ekonomicznego lub technologicznego
punktu widzenia wynosi około 9,9268 ha.
Z czego łączna powierzchnia istotnych nieruchomości znajdujących się w wieczystym użytkowaniu Spółki
wynosi około 8,4898 ha, zaś powierzchnia istotnych nieruchomości stanowiących przedmiot własności Spółki
to około 1,1585 ha i jest to powierzchnia nieruchomości budynkowych zlokalizowanych na nieruchomościach
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gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółki. Łączna powierzchnia istotnych nieruchomości
będących w najmie Spółki wynosi natomiast około 0,2785 ha.
Poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące nieruchomości Spółki istotnych dla prowadzonej przez
nią działalności.
Budynki oraz urządzenia znajdujące się na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki stanowią
jej własność.
Położenie
nieruchomości

Powierzchnia

Tytuł prawny/
właściciel

Obciążenia

Wykorzystanie
nieruchomości

ul. Długa 14, Płock

2,3163 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

hipoteka umowna łączna
kaucyjna w wysokości
45.720.000 PLN ustanowiona
na rzecz Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A. (nieruchomość
współobciążona)

budynek związany
bezpośrednio z prowadzoną
przez Spółkę działalnością
produkcyjną – Zakład
Produkcji Etoksylatów
w Płocku ETE-2

ul. Długa 14, Płock

1,1365 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

prawo użytkowania na rzecz
Przedsiębiorstwa Gazyfikacji
Bezprzewodowej Spółka
Akcyjna;
hipoteka umowna łączna
kaucyjna w wysokości
45.720.000 PLN ustanowiona
na rzecz Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A.
(nieruchomość współobciążona)

zurbanizowane tereny
niezabudowane – Zakład
Produkcji Etoksylatów
w Płocku ETE-2

ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

0,3266 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

brak

budynki i urządzenia
związane
bezpośrednio z prowadzoną
przez Spółkę działalnością
produkcyjną – Wydział
Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-1,
Wydział Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-2,
Wydział Produkcji Etoksylatów
ETE-1.

0,1251 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

brak

budynki i urządzenia
związane
bezpośrednio z prowadzoną
przez Spółkę działalnością
produkcyjną – Wydział
Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-1,
Wydział Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-2,
Wydział Produkcji Etoksylatów
ETE-1

0,3505 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

hipoteka umowna łączna
kaucyjna w wysokości
55.000.000 PLN ustanowiona
na rzecz Powszechna
Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. (nieruchomość
współobciążona) oraz
hipoteka umowna łączna
kaucyjna w wysokości
75.000.000 PLN ustanowiona
na rzecz Powszechna
Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. (nieruchomość
współobciążona)

urządzenia związane
bezpośrednio z prowadzoną
przez Spółkę działalnością
produkcyjną – Wydział
Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-1,
Wydział Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-2,
Wydział Produkcji Etoksylatów
ETE-1

ul. Sienkiewicza
Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

4,
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Położenie
nieruchomości

Powierzchnia

Tytuł prawny/
właściciel

Obciążenia

Wykorzystanie
nieruchomości

ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

0,2218 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

urządzenia związane
– odpłatne prawo użytkowania
bezpośrednio z prowadzoną
części działki gruntu numer
przez Spółkę działalnością
20/41, ograniczające się
produkcyjną – Wydział
do prawa użytkowania
Produkcji Środków
i pobierania pożytków z tej części
Siarczanowanych ETS-1,
nieruchomości, która jest zajęta
Wydział Produkcji Środków
pod tory kolejowe oraz rozjazdy
Siarczanowanych ETS-2,
kolejowe, na rzecz
Wydział Produkcji Etoksylatów
Przedsiębiorstwa
ETE-1
Transportowo-Spedycyjnego
„Kolchem – Rokita” Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
(nieruchomość współobciążona);
– służebność drogi koniecznej
obciążająca działkę numer 20/91,
(nieruchomość współobciążona);
– okresowa służebność przejazdu
i przechodu przez działki 20/195,
20/196, 20/218, 20/151 pełniące
funkcję drogi wewnętrznej – do
wykonywania warunkowo
(nieruchomość współobciążona);
– bezterminowa i odpłatna
służebność dostępu do kabla
energetycznego przebiegającego
w działkach 20/195, 20/99 oraz
20/218 (nieruchomość
współobciążona);
– prawo użytkowania
na prawie użytkowania
wieczystego oraz prawie
własności budynków
i urządzeń stanowiących odrębne
nieruchomości, z ograniczeniem
wykonywania tego prawa do
działek 20/75, 20/190 i 20/218
(nieruchomość współobciążona)
na rzecz Rokita – Agro Spółka
Akcyjna

ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

2,5341 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

budynki i urządzenia
hipoteka umowna łączna
związane
kaucyjna w wysokości
bezpośrednio
55.000.000 PLN ustanowiona
z prowadzoną
na rzecz Powszechna Kasa
przez Spółkę działalnością
Oszczędności Bank Polski S.A.
produkcyjną – Wydział
(nieruchomość współobciążona)
Produkcji Środków
oraz
Siarczanowanych ETS-1,
hipoteka umowna łączna
Wydział Produkcji Środków
kaucyjna w wysokości
Siarczanowanych ETS-2,
75.000.000 PLN ustanowiona
Wydział Produkcji Etoksylatów
na rzecz Powszechna
ETE-1
Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A. (nieruchomość
współobciążona)

ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

1,1678 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

hipoteka umowna łączna
budynki i urządzenia
kaucyjna w wysokości
związane
55.000.000 PLN ustanowiona na bezpośrednio z prowadzoną
przez Spółkę działalnością
rzecz Powszechna
produkcyjną – Wydział
Kasa Oszczędności Bank Polski
Produkcji Środków
S.A. (nieruchomość
Siarczanowanych ETS-1,
współobciążona) oraz
Wydział Produkcji Środków
hipoteka umowna łączna
Siarczanowanych ETS-2,
kaucyjna w wysokości
75.000.000 PLN ustanowiona na Wydział Produkcji Etoksylatów
ETE-1
rzecz Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A. (nieruchomość
współobciążona)
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Położenie
nieruchomości

Powierzchnia

Tytuł prawny/
właściciel

Obciążenia

Wykorzystanie
nieruchomości

ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

0,0934 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 12 maja 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

urządzenia związane
hipoteka umowna łączna zwykła
bezpośrednio z prowadzoną
w wysokości 60.000.000 PLN
przez Spółkę działalnością
ustanowiona na rzecz
produkcyjną – Wydział
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Produkcji Środków
Środowiska
Siarczanowanych ETS-1,
i Gospodarki Wodnej
Wydział Produkcji Środków
we Wrocławiu (nieruchomość
Siarczanowanych ETS-2,
współobciążona)
Wykreślenie wskazanej wyżej Wydział Produkcji Etoksylatów
ETE-1
hipoteki z księgi wieczystej
prowadzonej dla opisywanej
nieruchomości jest przedmiotem
postępowania sądowego

ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

0,0059 ha

użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki
do 5 grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa

urządzenia związane
– odpłatne prawo użytkowania
bezpośrednio z prowadzoną
części działki gruntu numer
przez Spółkę działalnością
20/41, ograniczające się
produkcyjną – Wydział
do prawa użytkowania
Produkcji Środków
i pobierania pożytków z tej części
Siarczanowanych ETS-1,
nieruchomości, która jest zajęta
Wydział Produkcji Środków
pod tory kolejowe oraz rozjazdy
Siarczanowanych ETS-2,
kolejowe,
Wydział Produkcji Etoksylatów
na rzecz Przedsiębiorstwa
ETE-1
Transportowo-Spedycyjnego
„Kolchem – Rokita” Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
(nieruchomość współobciążona);
– służebność drogi koniecznej
obciążająca działkę numer 20/91
(nieruchomość współobciążona);
– okresowa służebność przejazdu
i przechodu przez działki 20/195,
20/196, 20/218, 20/151 pełniące
funkcję drogi wewnętrznej – do
wykonywania warunkowo
(nieruchomość współobciążona);
– bezterminowa i odpłatna
służebność dostępu do kabla
energetycznego przebiegającego
w działkach 20/195, 20/99 oraz
20/218 (nieruchomość
współobciążona);
– prawo użytkowania na prawie
użytkowania wieczystego oraz
prawie własności budynków
i urządzeń stanowiących odrębne
nieruchomości, z ograniczeniem
wykonywania tego prawa do
działek 20/75, 20/190 i 20/218
(nieruchomość współobciążona)
na rzecz Rokita – Agro Spółka
Akcyjna
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Położenie
nieruchomości
ul. Sienkiewicza 4,
Brzeg Dolny

Powierzchnia
0,2118 ha

Tytuł prawny/
właściciel
użytkowanie wieczyste
na rzecz Spółki do 5
grudnia 2089 r.,
właściciel – Skarb
Państwa (Starosta
Wołowski)

Obciążenia

Wykorzystanie
nieruchomości

urządzenia związane
– odpłatne prawo użytkowania
bezpośrednio z prowadzoną
części działki gruntu numer
przez Spółkę działalnością
20/41, ograniczające się do
produkcyjną – Wydział
prawa użytkowania i pobierania
Produkcji Środków
pożytków z tej części
Siarczanowanych ETS-1,
nieruchomości, która jest zajęta
Wydział Produkcji Środków
pod tory kolejowe oraz rozjazdy
Siarczanowanych ETS-2,
kolejowe, na rzecz
Przedsiębiorstwa Transportowo- Wydział Produkcji Etoksylatów
ETE-1
Spedycyjnego „Kolchem –
Rokita” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
(nieruchomość współobciążona);
– służebność drogi koniecznej
obciążająca działkę numer 20/91
(nieruchomość współobciążona);
– okresowa służebność
przejazdu i przechodu przez
działki 20/195, 20/196, 20/218,
20/151 pełniące funkcję drogi
wewnętrznej – do wykonywania
warunkowo
(nieruchomość współobciążona);
– bezterminowa i odpłatna
służebność dostępu do kabla
energetycznego
przebiegającego w działkach
20/195, 20/99 oraz 20/218
(nieruchomość współobciążona);
– prawo użytkowania na prawie
użytkowania wieczystego oraz
prawie własności budynków
i urządzeń stanowiących
odrębne nieruchomości,
z ograniczeniem wykonywania
tego prawa do działek 20/75,
20/190 i 20/218 (nieruchomość
współobciążona).
W KW nie został ujawniony
podmiot uprawniony do
wykonywania opisanego prawa
użytkowania.

Źródło: Spółka

Istotne służebności Spółki
Spółka nie korzysta z żadnych istotnych nieruchomości na podstawie ustanowionych na nich służebności.
Nieruchomości użytkowane przez Spółkę bez tytułu prawnego
Spółka nie użytkuje bez tytułu prawnego żadnych istotnych nieruchomości.
Inne istotne nieruchomości użytkowane przez Spółkę
Oprócz nieruchomości opisanych powyżej, Spółka na podstawie umowy najmu zawartej z PCC Rokita
w dniu 27 maja 2008 r. wraz z aneksem z dnia 31 października 2011 r. korzysta z nieruchomości,
znajdującej się w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4. Na wskazanej nieruchomości znajdują się m.in.:
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia, w których znajdują się laboratoria analityczne Spółki, szatnie/łaźnie,
wiaty z blachy, punkty załadunku produktów do cystern kolejowych i samochodowych (autocystern), punkty
rozładunkowe produktów z cystern kolejowych i samochodowych (autocystern), tace i misy do załadunku
cystern kolejowych, pomosty obsługowe, pompownie wody rezerwowej.
Na podstawie umowy cesji zawartej w dniu 29 września 2010 r. pomiędzy Spółką, PKN Orlen oraz PCC
Rokita, na Spółkę zostały przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów o udostępnianie
nieruchomości zawartych między PKN Orlen i PCC Rokita. Na podstawie tych umów została udostępniona
Spółce nieruchomość położona w Płocku przy ulicy Chemików/Długiej, w skład której wchodzą m.in. działki
nr 20/13, 20/67, 20/68, 20/71, będąca w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen.
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Na mocy tych umów Spółka została upoważniona do dysponowania opisaną powyżej nieruchomością na
cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji oraz późniejszej eksploatacji urządzeń infrastruktury
technicznej oraz do wybudowania na wskazanej wyżej nieruchomości drogi pożarowej z bramą BP2
o powierzchni 0,0129 ha w związku z realizowaną inwestycją-budową Zakładu Produkcji Etoksylatów
w Płocku ETE-2.
Istotne aktywa wytwórcze Spółki

Technologia

Rok uruchomienia

Najważniejsze
modernizacje (lata)

Roczne zdolności
produkcyjne
(w tys. ton, o ile nie
wskazano inaczej)

Oksyalilenowanie
alkoholi tłuszczowych
w reaktorach
mieszalnikowych oraz
w reaktorze wieżowym,
cyrkulacyjnym

1963

1974, 1997, 2004

30 tys. t/rok

Wydział Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-1

Technologia
sulfonowania firmy
Ballestra

1989

1998, 2002

12 tys. t/rok

Wydział Produkcji Środków
Siarczanowanych ETS-2

Technologia
sulfonowania firmy
Ballestra

2008

-

30 tys. t/rok

Technologia
oksyetylenowania
alkoholi tłuszczowych
firmy BUSS

2011

-

30 tys. t/rok

Nazwa instalacji/zakładu
produkcyjnego
Wydział Produkcji
Etoksylatów ETE-1

Zakład Produkcji Etoksylatów
w Płocku ETE-2

Źródło: Spółka

Nazwa instalacji
/zakładu
produkcyjnego

Zastawca

Wysokość
obciążenia

Podstawa
ustanowienia

Zakład Produkcji
Etoksylatów w
Płocku ETE-2

Spółka

54.635.400 PLN

Wydział Produkcji
Środków
Siarczanowanych
ETS-1

Spółka

18.751.282 PLN

Zastawnik

Położenie

Umowa o ustanowienie
zastawu rejestrowego
na zbiorze rzeczy
i praw z dnia 15 maja
2010 r.

PKO BP S.A.

Płock

Umowa o ustanowienie
zastawu rejestrowego
na zbiorze rzeczy lub
praw stanowiących
organizacyjną całość,
chociażby jego skład
był zmienny, wraz
z aneksem nr 1 do
umowy.

PKO BP S.A.

Brzeg Dolny

Źródło: Spółka

Planowane istotne rzeczowe aktywa trwałe
Spółka planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe, związane z bieżącymi
projektami inwestycyjnymi prowadzonymi obecnie przez Spółkę, opisanymi w rozdziale „Nakłady
inwestycyjne” – „Główne inwestycje bieżące Spółki”, a także projektami inwestycyjnymi, które rozpoczną się
w przyszłości, opisanymi w rozdziale „Nakłady inwestycyjne” – „Planowane inwestycje”.
Ochrona środowiska
Funkcjonowanie zakładów oraz instalacji produkcyjnych należących do Spółki objęte jest wymogiem
posiadania odpowiednich pozwoleń środowiskowych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności Spółki
podlega ona przede wszystkim przepisom Prawa Ochrony Środowiska i Ustawy o Odpadach, wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi do tychże ustaw oraz wytycznym w postaci Dokumentów Referencyjnych
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Najlepszych Dostępnych Technik (tzw. BAT Brefs), wydawanym przez Komisję Europejską. Na Datę Prospektu
wszystkie instalacje Spółki spełniają wynikające z powyższych regulacji wymagania, z zastrzeżeniem informacji
podanych poniżej.
W toku prowadzenia działalności Spółka generuje odpady, a w tym odpady niebezpieczne. Gospodarkę
odpadami regulują pozwolenia zintegrowane posiadane przez Spółkę.
Spółka zawarła z PCC Rokita umowy na odprowadzenie z instalacji zlokalizowanych w Brzegu Dolnym
ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowych. Dodatkowo Spółka zawarła z PKN Orlen umowę
o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków z instalacji zlokalizowanych w Płocku. Wymienione
powyżej umowy zawarte zostały na czas nieoznaczony.
Pozwolenia i decyzje środowiskowe
Istotne pozwolenia zintegrowane (Integrated Pollution Prevention and Control) określające zakres
i sposób korzystania ze środowiska przez Spółkę
Rodzaj decyzji

Termin obowiązywania

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr PZ 59/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. dla instalacji do produkcji 31 grudnia 2016 r.
siarczanowanych oraz Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 59.1/2011 z dnia 31 sierpnia
2011 r. – przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji PZ 59/2006 na Spółkę
Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 154/2008 z dnia 8 maja 2008 r. dla instalacji do 8 maja 2018 r.
produkcji siarczanowanych ATP-5/2 oraz Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ
154.1/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. – przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji PZ
154/2008 na Spółkę
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr PZ 72/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. dla instalacji do produkcji etoksylatów 31 grudnia 2016 r.
oraz Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 72.1/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
– przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji PZ 72/2008 na Spółkę
Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 94/10/PŚZ z dnia 14 października 2010 r. pozwolenie 1 listopada 2020 r.
dla Spółki na prowadzenie instalacji do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii
organicznej
Źródło: Spółka

W wyniku prowadzonej przez Spółkę działalności nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest bardzo niska, zgodna ze
standardami Najlepszych Dostępnych Technik. W wyniku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska został nałożony na Spółkę obowiązek wystąpienia do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
o zmianę posiadanych decyzji w zakresie emisji węglowodorów alifatycznych do C-10 i aromatycznych.
Zobowiązanie to dotyczy instalacji Siarczanowane I i II, stanowiących część Kompleksu KA. Do czasu
uzyskania pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka ponosi podwyższone opłaty z tytułu
emisji wyżej wymienionych zanieczyszczeń w wysokości 1300 PLN rocznie. W Spółce prowadzone są
aktualnie prace nad przygotowaniem odpowiednich wniosków o zmianę pozwoleń. W zakresie gospodarki
odpadowej zmiany wymaga pozwolenie zintegrowane dla instalacji Siarczanowane II, stanowiącej część
Kompleksu KA, a zmiana wynika ze zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów.
Dnia 2 marca 2012 r. Decyzją Starosty Wołowskiego nr 27/2012 zatwierdzony został program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi dla Emitenta. Decyzja określa dopuszczalną wielkość wytwarzanych odpadów
w związku z działalnością Działu Rozwoju Spółki przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzegu Dolnym oraz określa
sposób postępowania z tymi odpadami. Decyzja obowiązuje do 1 marca 2022 r.
W zakresie emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego nie występują żadne zagrożenia związane
z pracą instalacji produkcyjnych Spółki.
Na Datę Prospektu na Spółkę nie były nałożone żadne kary związane z naruszeniem regulacji dotyczących
ochrony środowiska.
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
Poziom emisji żadnej z substancji emitowanej przez Spółkę z instalacji produkcyjnych nie kwalifikuje jej do
objęcia Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji ani w obecnym okresie 2008-2012, ani w trzecim
okresie tego Systemu w latach 2013-2020.
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System REACH
Spółka podlega Rozporządzeniu REACH, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Reguluje ono zarządzenie
i kontrolę obrotu substancjami chemicznymi na terenie UE, w tym nakłada szereg obowiązków w zakresie
rejestracji tychże substancji. Zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH, od 1 czerwca 2008 r. wszyscy
europejscy producenci i importerzy substancji chemicznych mają obowiązek ich zarejestrowania,
a w przypadku niektórych substancji, tzw. „substancji wysokiego ryzyka” (określonych w załączniku XIV do
Rozporządzenia REACH), w kolejnym etapie, uzyskania zezwolenia na ich stosowanie.
Pierwszy termin rejestracji upłynął 1 grudnia 2010 r. i dotyczył substancji produkowanych w ilości powyżej
1000 t/rok oraz substancji wysokiego ryzyka. W pierwszym terminie Spółka dokonała rejestracji jednej
substancji.
W dniu 31 października 2011 r. w wyniku wniesienia do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(Kompleksu KA), na Spółkę przeniesione zostały z PCC Rokita prawa do rejestracji kolejnych sześciu
substancji.
Dodatkowo Spółka dokonała pre-rejestracji kolejnych 7 substancji, dla których termin rejestracji upływa
w 2013 i 2018 r. Są to substancje o mniejszej skali produkcji, tj. poniżej 1000 t/rok i mniejszym znaczeniu dla
przychodów Spółki.
Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych
Zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska, Spółka sporządziła „Raport o bezpieczeństwie”, który
został zatwierdzony decyzją odpowiedniego komendanta wojewódzkiego straży pożarnej.
Kwestie regulacyjne
Działalność Spółki zarówno w zakresie jej działalności podstawowej, jak i pomocniczej nie podlega
ograniczeniom wynikającym z przepisów regulujących prowadzenie działalności regulowanej.
Pozwolenia środowiskowe zostały opisane w pkt „Ochrona środowiska”.
Spółka podlega Rozporządzeniu REACH, regulującemu zarządzanie i kontrolę obrotu chemikaliami na
terenie UE. Kwestia ta została opisana w punkcie „Pozwolenia i decyzje środowiskowe” niniejszego rozdziału.
Postępowania sądowe i arbitrażowe
Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na Datę Prospektu Spółka była stroną 8 postępowań sądowych, w tym
w żadnej ze spraw nie występowała jako pozwany. Wskazane postępowania obejmują głównie dochodzenie
roszczeń z transakcji handlowych w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych. Łączna wartość
przedmiotu sporu postępowań sądowych toczących się z udziałem Spółki nie jest istotna, to jest nie przekracza
kryterium 10% wartości przychodów netto ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały poprzedzające Datę
Prospektu.
Na Datę Prospektu przeciwko Spółce nie toczyło się żadne postępowanie egzekucyjne.
Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu toczyły się 3 postępowania egzekucyjne wszczęte na
wniosek Spółki.
Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu wobec Spółki nie został złożony wniosek o ogłoszenie
upadłości.
Na Datę Prospektu z udziałem Spółki nie toczyły się żadne postępowania karne.
Na Datę Prospektu z udziałem Spółki nie toczyły się żadne postępowania arbitrażowe.
Według najlepszej wiedzy Spółki, Spółka nie spodziewa się występowania w najbliższym czasie żadnych
postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych.
Według informacji posiadanych przez Spółkę na Datę Prospektu oraz w okresie 12 miesięcy
poprzedzających Datę Prospektu nie toczyły się wobec Spółki żadne postępowania administracyjne,
sądowe, arbitrażowe ani karne, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na
sytuację finansową lub rentowność Spółki.
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Własność intelektualna
Spółka korzysta z praw własności intelektualnej. W ocenie Spółki na Datę Prospektu Spółka nie jest
uzależniona od żadnych praw własności intelektualnej.
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące istotnych praw własności intelektualnej Spółki.
Znaki towarowe
Spółka korzysta ze znaku słowno-graficznego PCC, na podstawie umowy licencji niewyłącznej zawartej
z PCC Rokita w dniu 30 września 2011 r. Znak słowno-graficzny PCC jest zarejestrowany w Urzędzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) na rzecz PCC SE, pod numerem 0895466. PCC
Rokita jest upoważniona do dysponowania tym znakiem towarowym na podstawie umowy licencyjnej z dnia
2 kwietnia 2007 zawartej z PCC SE.
Na podstawie umowy licencyjnej PCC Rokita upoważniła Spółkę do korzystania od dnia 1 stycznia 2011 r.
ze znaku towarowego „PCC” przez czas nieoznaczony. Spółka jest zobowiązana do zapłaty kwartalnego
wynagrodzenia w wysokości 0,4% kwartalnej sprzedaży netto (bez VAT) Spółki do firm spoza grupy
kapitałowej PCC SE. Rozwiązanie umowy może nastąpić za jednomiesięcznym wypowiedzeniem
skutecznym na koniec kwartału. Umowa ulega rozwiązaniu również w przypadku, gdy pośredni lub
bezpośredni udział PCC Rokita w kapitale zakładowym Spółki zmniejszy się poniżej 50%. Łączna wartość
opłat licencyjnych poniesionych przez Spółkę z tego tytułu wyniosła 79.200 PLN.
Domeny internetowe
Na Datę Prospektu Spółka nie posiada na własność żadnych domen internetowych. Spółka korzysta
z domeny: www.pcc-exol.eu na zasadzie umowy licencyjnej zawartej z uprawnionym z praw do tej domeny
Polskim Centrum Teleinformatyki S.A. w Brzegu Dolnym („PCT”). Należy wskazać, że wszystkie adresy
e-mail Spółki opierają się właśnie na tej domenie. Ponadto PCT posiada również prawa do następujących
domen: www.pcc-exol.eu, www.pcc-exol.com, www.pcc-exol.pl, www.pccexol.eu, www.pccexol.pl, www.exol.pl.
Licencje
Na Datę Prospektu Spółka nie korzystała z żadnych licencji udzielonych przez osoby trzecie, które można
byłoby uznać za istotne dla prowadzonej działalności, z wyjątkiem umowy licencyjnej na korzystanie ze
znaku towarowego PCC, opisanej w punkcie „Znaki towarowe” powyżej.
Systemy informatyczne
Obszar teleinformatyki jest obsługiwany przez Polskie Centrum Teleinformatyki S.A. z siedzibą w Brzegu
Dolnym („PCT”), w której PCC SE posiada 100% akcji. PCT pełni rolę centrum kompetencyjnego IT Spółki,
realizując zadania w zakresie utrzymania aplikacji informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej,
rozwoju aplikacji i infrastruktury oraz zakupów technologii IT na potrzeby Spółki. Działalność PCT na rzecz
Spółki odbywa się na podstawie umowy opisanej w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”
– „Istotne umowy z podmiotami powiązanymi”.
W toku działalności biznesowej Spółka korzysta z technologii informatycznych opartych na oprogramowaniu
różnych dostawców. Prawa do wykorzystywania tych technologii przysługują Spółce na podstawie
odpowiednich licencji. Najistotniejszą dla swojej działalności Spółki jest aplikacja SAP R/3. Spółka korzysta
z aplikacji SAP R/3 na podstawie umowy licencyjnej i serwisowej zawartej w dniu 22 grudnia 2005 r.
pomiędzy PCC Rokita a SAP Polska Sp. z o.o., która umożliwia korzystanie z oprogramowania również
przez spółki z Grupy PCC SE.
Na Datę Prospektu Spółka nie jest uzależniona od pojedynczych licencji lub umów handlowych w obszarze
teleinformatyki w stopniu, który można uznać za znaczący dla jej działalności lub rentowności. Dla każdego
rodzaju oprogramowania wykorzystywanego w działalności Spółki można uzyskać na warunkach rynkowych
oprogramowanie alternatywne o podobnej funkcjonalności.
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Pracownicy
Na Datę Prospektu w Spółce zatrudnionych jest 151 pracowników, z czego 85 osób na podstawie umowy
o pracę na czas określony, 63 na podstawie umowy na czas nieokreślony i 3 osoby na podstawie umowy
o pracę na okres próbny. Ponadto 1 osoba współpracuje ze Spółką na podstawie umowy-zlecenia.
Pracownicy PCC Rokita wykonujący pracę w ramach Kompleksu KA stali się pracownikami Spółki z dniem
31 października 2011 r. na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy.
Liczba pracowników na dzień
24
kwietnia
2012 r.

31 grudnia
2011 r.

30
czerwca
2011 r.

31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia
2010 r.
2009 r.
2008 r.

Spółka ...............................................................................

151

150

35

20

0

0

Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych ...............

-

-

135

132

133

14

Źródło: Spółka

Na Datę Prospektu średnie wynagrodzenie zasadnicze w Spółce wynosiło 2.409,05 PLN brutto na
stanowisku robotniczym oraz 5.452,39 PLN brutto na stanowisku nierobotniczym.
Na Datę Prospektu około 34% pracowników posiada wykształcenie wyższe, około 42% wykształcenie
średnie, a około 22% wykształcenie zawodowe.
Na Datę Prospektu Spółka nie zatrudnia pracowników tymczasowych.
Na Datę Prospektu Spółka nie prowadzi programów ani zasad dotyczących świadczeń emerytalnych,
zdrowotnych i ubezpieczeniowych na rzecz byłych lub obecnych pracowników.
Akcje pracownicze
Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym
Spółki oraz porozumień w sprawie podziału zysków.
Związki zawodowe, układy zbiorowe oraz inne porozumienia zbiorowe
W Spółce działają następujące organizacje związkowe:
1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Chemicznych „Rokita” i Spółek w Brzegu Dolnym – 17 członków,
2. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników – 12 członków,
3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – 10 członków,
4. Związek Pracowników Zakładów i Spółek Rokita – 9 członków.
Na Datę Prospektu w Spółce nie działa rada pracownicza. Zgłoszono wniosek o przeprowadzenie wyboru
członków rady pracowniczej i proces organizacji wyborów został już wszczęty.
Zakładowe układy zbiorowe pracy, umowy społeczne oraz inne umowy i porozumienia zawarte ze
związkami zawodowymi dotyczące gwarancji zatrudnienia i płac funkcjonujące w Spółce
Spółka nie zawarła dotąd żadnego zbiorowego układu pracy.
Dnia 9 listopada 2011 r. Spółka zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie przeprowadzenia
wyborów Społecznych Inspektorów Pracy.
Pracownicy wykonujący pracę w ramach Kompleksu KA, którzy wraz z jego przeniesieniem na Spółkę stali
się na mocy art. 231 Kodeksu Pracy pracownikami Spółki, a obejmował ich Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
PCC Rokita, będą na mocy art. 2418 Kodeksu Pracy podlegali regulacjom tegoż układu przez rok od dnia
przejęcia.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Od chwili uruchomienia Instalacji Etoksylacji w Płocku do Daty Prospektu nie doszło do żadnego wypadku
ani wśród pracowników zatrudnionych przez Spółkę, ani wśród firm pracujących na instalacji na zlecenie
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Spółki. W związku z tym nie ma jakichkolwiek roszczeń pracowniczych z tego tytułu. Wśród pracowników
Spółki nie wystąpiły do Dnia Prospektu oznaki jakiejkolwiek z chorób zawodowych.
W okresie od 2008 r. do Daty Prospektu w jednostkach organizacyjnych Kompleksu KA odnotowano 10
wypadków przy pracy. W tym okresie nie odnotowano w powyższych jednostkach organizacyjnych
wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych.
Ponadto do Daty Prospektu nie zgłoszono w Spółce, a wcześniej również w PCC Rokita, wśród pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Kompleksu KA przypadku podejrzenia o chorobę zawodową
spowodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub
sposobem wykonywania pracy.
Istotne spory lub inne postępowania dotyczące spraw pracowniczych
W Spółce do Daty Prospektu nie prowadzono sporów zbiorowych dotyczących spraw pracowniczych.
W PCC Rokita, z której przejętych zostało część pracowników Spółki, w ostatnich latach zdarzały się spory
zbiorowe, dotyczyły one jednak wyłącznie kwestii corocznych negocjacji płacowych. Nie były przeprowadzane
strajki czy też akcje protestacyjne. Spory udawało się zakończyć najczęściej na etapie rokowań, ewentualnie
mediacji przez mediatora zewnętrznego.
Informacje dotyczące polityki kadrowej
Rekrutacja
Rekrutacje na niższe stanowiska produkcyjne prowadzone są najczęściej na podstawie ogłoszeń w mediach
oraz dzięki praktykom uczniowskim. Rekrutacja na stanowiska administracyjne i kierownicze odbywa się
przez nabory zewnętrzne lub awanse wewnętrzne. W przypadku stanowisk administracyjnych zasady
planowania zatrudnienia i struktury organizacyjne nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku
pracy, a możliwość awansów uzależniona jest jedynie od dostępnych w Spółce wakatów oraz kwalifikacji
potencjalnego kandydata.
Sprawy kadrowo-finansowe oraz przechowywanie dokumentacji pracowników Spółki outsourcowane są do
spółki z Grupy PCC SE – CWB Partner Sp. z o.o.
Systemy motywacyjne i premiowe
Spółka organizuje różnorodne szkolenia pracowników, w tym: szkolenia miękkie (menedżerskie, zarządzanie
czasem, zarządzanie projektami) oraz kursy specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
swoich pracowników. Wszyscy pracownicy przechodzą także cykliczne szkolenia BHP o rozszerzonym
zakresie wiedzy, co wynika ze specyfiki branży.
W Spółce obowiązuje system premiowy. Wysokość premii zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy. System
podzielony jest na stanowiska: robotnicze, nierobotnicze, dział handlowy, menedżerowie, indywidualne.
Umowy szczególne
Spółka planuje wprowadzić w 2012 roku umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy dla osób
zatrudnionych na wybranych, specjalistycznych stanowiskach. Spółka zakłada, że umowy takie przewidywać
będą wypłacanie odszkodowań za powstrzymanie się od działań konkurencyjnych wobec Spółki przez
ustalony okres czasu po ustaniu zatrudnienia. Zapisy umów nie będą odbiegać od standardów rynkowych.
Informacje o zwolnieniach grupowych
Na Datę Prospektu w Spółce nie dokonywano zwolnień grupowych.
Informacje o programach motywacyjnych funkcjonujących w Spółce
Poza systemem premiowym dla pracowników, w Spółce nie funkcjonują żadne programy motywacyjne.
Zaświadczenie o niezaleganiu przez Spółkę ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Spółka oświadcza, że na Datę Prospektu nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
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Ubezpieczenia
Polityka ubezpieczeniowa Spółki
W zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Spółka korzysta z ochrony ubezpieczeniowej
prowadzonej w ramach wspólnej polityki ubezpieczeniowej przez Grupę PCC Rokita.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Grupy PCC Rokita jest zgodny z praktyką stosowaną przez inne podmioty
działające w tej samej lub podobnej branży.
Istotne umowy ubezpieczenia
Z punktu widzenia prowadzonej działalności najistotniejszymi posiadanymi przez Spółkę rodzajami
ubezpieczeń są:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – umowa z dnia 23.03.2012 r. pomiędzy Powszechnym
Zakładem Ubezpieczeń S.A. i PCC Exol S.A. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody
w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek
zdarzeń losowych (rozumianych jako niezależne od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego zdarzenia
przyszłe i niepewne o charakterze nagłym). Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 435.534.858 PLN.
Okres ubezpieczenia trwa od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
2. Ubezpieczenie OC
–

Spółka oraz dziewięć spółek z Grupy PCC Rokita i Polskie Centrum Teleinformatyki S.A. (spółka zależna
od PCC SE), Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej Sp. z o.o. (spółka zależna od PCC
Consumer Products Sp. z o.o.) zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Polskim
Zakładem Ubezpieczeń S.A. Wysokość ubezpieczenia wynosi 20.000.000 PLN na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia dla wszystkich spółek objętych ochroną ubezpieczeniową i obejmuje
odpowiedzialność cywilną każdej ze spółek za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku
z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem.

–

Dodatkowo Spółka jest współubezpieczona (razem z Zakładem Chemii Gospodarczej i Samochodowej
Sp. z o.o. oraz z innymi spółkami z Grupy PCC Rokita) w ramach umowy z Lloyd’s na okres od
1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 r. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Spółki
za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie
ubezpieczenia lub posiadanym mieniem. Suma ubezpieczenia wynosi 80.000.000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi
20.000.000 PLN.

–

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Organów Spółki – Polisa zawarta przez Spółkę
z Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
członków organów za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem
powierzonych obowiązków. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 30.000.000 PLN. Ubezpieczenie
obowiązuje od 23 stycznia 2012 do 22 stycznia 2013 r.

Ponadto, w ramach kompleksowego programu ochrony ubezpieczeniowej, służącego minimalizowaniu
potencjalnych szkód, Spółka zawarła dodatkowe umowy ubezpieczenia z Powszechnym Zakładem
Ubezpieczeń S.A.:
–

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia mienia – ochroną ubezpieczeniową objęty jest
przewidywany zysk brutto, który Spółka osiągnęłaby w okresie 18 miesięcy od daty szkody objętej
ochroną ubezpieczeniową na podstawie polisy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Wysokość
sumy ubezpieczeniowej wynosi 61.566.997 PLN. Okres ubezpieczenia trwa od 1 kwietnia 2012 r. do
31 marca 2013 r.

–

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn – ochroną ubezpieczeniową objęty jest
przewidywany zysk brutto, który Spółka osiągnęłaby w okresie 12 miesięcy od daty szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową. Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 41.044.665 PLN. Okres ubezpieczenia trwa od
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
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–

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – ubezpieczeniem objęte są wszystkie przypadkowe, nagłe,
nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Spółki szkody związane z eksploatacją
i użytkowaniem maszyn. Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 29.088.900 PLN. Okres ubezpieczenia
trwa od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

–

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – ubezpieczeniem objęty jest sprzęt elektroniczny, wysokość
sumy ubezpieczenia wynosi 7.810.000 PLN. Okres ubezpieczenia trwa od 1 kwietnia 2012 r. do
31 marca 2013 r.

–

Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym – ubezpieczeniem objęte są
materiały i artykuły chemiczne, wyroby metalowe, maszyny i urządzenia będące przedmiotem transportu
krajowego oraz międzynarodowego. Ubezpieczenie obejmuje również załadunek, rozładunek oraz
następstwa zdarzeń losowych. Umowy te zawarto na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

Dodatkowo, w celu zminimalizowania ryzyka handlowego, czyli braku zapłaty w ustalonym terminie za
sprzedane towary lub usługi Spółka zawarła dwie umowy chroniące ją przed tym ryzykiem:
–

Umowa ubezpieczenia z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – ubezpieczeniem
objęte są należności pieniężne z tytułu kontraktów eksportowych na dostawy niejonowych środków
powierzchniowo czynnych, przysługujące Spółce od dłużników, jeżeli utrata jest następstwem zdarzeń
określanych jako ryzyko nierynkowe, tj. ryzyko handlowe, polityczne oraz zdarzeń o charakterze siły
wyższej. Umowa zawarta została na czas nieokreślony z 30-dniowym terminem wypowiedzenia.

–

Umowa ubezpieczenia z Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział w Polsce – umowa podpisana
została przez PCC Rokita, a Spółka jako spółka współubezpieczona wskazana została w umowie jako
podmiot trzeci, o który została rozszerzona umowa ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje dwa rodzaje
ryzyka: niewypłacalności dłużnika i przewlekłej zwłoki. Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca
2011 r. do 31 maja 2012 r. i ulega przedłużeniu na kolejne okresy ubezpieczeniowe wynoszące
12 miesięcy, z 7-dniowym okresem wypowiedzenia, przed końcem każdego okresu ubezpieczeniowego.

Spółka zawarła również umowę ubezpieczenia z ACE European Group Limited oraz Chartis Europe S.A.,
w zakresie szkód w mieniu i utraty zysku w następstwie aktów terroryzmu i sabotażu. Wysokość
ubezpieczenia wynosi łącznie 562.359.072 PLN. Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2012 do
31 maja 2013 r.
Po zakończeniu obecnego okresu ubezpieczenia Spółka planuje wznowić wymienione powyżej polisy na
kolejny rok.
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OTOCZENIE RYNKOWE
Przemysł chemiczny na świecie
Spółka prowadzi swoją działalność w sektorze chemicznym, który wg artykułu „Kolejny rok wzrostu w branży
chemicznej” 1 został silnie dotknięty przez kryzys finansowy. Wiele przedsiębiorstw zmuszonych było
ograniczyć produkcję lub przeprowadzić restrukturyzację. W latach 2012-2013 spółki chemiczne będą
próbowały sprostać założonym przez siebie planom inwestycyjnym oraz nadążyć za globalnym popytem.
W 2010 roku produkcja chemiczna na świecie (z wyłączeniem produktów farmaceutycznych) wzrosła o 9,3%
w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Pomimo znacznych spadków produkcji w latach
2008 oraz 2009, udało się odzyskać poziomy sprzed kryzysu.
Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) światowa
sprzedaż wyrobów chemicznych wyniosła w 2010 roku 2,35 bln EUR, co wskazuje na wyraźną poprawę
sytuacji w sektorze chemicznym względem roku poprzedniego. W 2010 roku sprzedaż wzrosła o 26,9%
w stosunku do roku 2009, który był najtrudniejszym dla światowych gospodarek. Zauważalny jest
dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego w krajach azjatyckich, a zwłaszcza w Chinach, gdzie wartość
produkcji sprzedanej zrównała się z łącznym poziomem wartości wygenerowanej przez wszystkie kraje
europejskie. W 2010 roku udział Chin w światowej produkcji środków chemicznych wyniósł 24,4%,
a pozostałych krajów azjatyckich – 17,8. Kraje UE-27 straciły pozycję lidera – ich udział z 2000 roku,
z poziomu 29,2%, zmalał w 2010 roku do 20,9%.
Sprzedaż sektora chemicznego w poszczególnych regionach geograficznych w 2010 (w mld EUR)

Źródło: CEFIC

1

Gazeta Giełdy Parkiet, 31.05.2011
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Procentowy udział w sprzedaży produktów chemicznych w latach 2000 i 2010 w podziale na regiony

Źródło: CEFIC

Przemysł chemiczny w Unii Europejskiej
Zgodnie z danymi CEFIC sprzedaż oraz konsumpcja produktów chemicznych w Unii Europejskiej
zanotowała w latach 2005-2010 wzrost o 0,7%. Zdecydowanie silniejsza tendencja wzrostowa towarzyszyła
importowi do Unii Europejskiej oraz eksportowi poza UE, które wzrosły o ponad 5%. W latach 2000-2005
wartości te wynosiły odpowiednio 3,5% (w przypadku importu) oraz 2,8% (w przypadku eksportu).
Stopa wzrostu w latach 2000-2005 i 2005-2010

Źródło: CEFIC

Produkty chemiczne wytwarzane w Unii Europejskiej można podzielić na trzy segmenty:
–

podstawowe wyroby chemiczne – produkty masowe (petrochemikalia i ich pochodne, podstawowe
nieorganiczne produkty chemiczne i polimery),

–

wyroby chemiczne do aplikacji przemysłowych (produkty pomocnicze
w przemyśle produkcji farb, pigmentów i lakierów, środkach ochrony roślin),
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–

konsumenckie wyroby chemiczne – sprzedawane bezpośrednio do klientów (mydła, detergenty, perfumy
oraz inne produkty kosmetyczne).

Wartość produkcji w sektorze chemicznym w Unii Europejskiej w 2009 roku wyniosła 420 mld EUR.
Największy udział w przychodach miały produkty do aplikacji przemysłowych o wartości na poziomie około
112,6 mld EUR, co dało procentowy udział w produkcji na poziomie 26,8%. Na drugim miejscu znalazły się
petrochemikalia ze sprzedażą na poziomie 98,7 mld EUR stanowiącą 23,5% całkowitej wartości sektora.
Trzecim największym segmentem przemysłu chemicznego były polimery, których udział stanowił w 2009
roku około 22,5% w ogólnej sprzedaży w sektorze chemicznym w Unii Europejskiej.
Sprzedaż w przemyśle chemicznym w Unii Europejskiej w 2009 roku z podziałem na segmenty

Źródło: CEFIC

Wartość sprzedaży w 2010 roku w sektorze chemicznym Unii Europejskiej wzrosła o prawie 17% względem
roku poprzedniego. Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez CEFIC, 2010 rok charakteryzował się
nieznacznym spadkiem udziału wyrobów do aplikacji przemysłowych oraz chemikaliów konsumenckich na
rzecz petrochemikaliów oraz polimerów. Wartość sprzedaży podstawowych nieorganicznych produktów
chemicznych miała podobny udział w całkowitej sprzedaży produktów chemicznych, jak w roku 2009.
Sprzedaż w przemyśle chemicznym w Unii Europejskiej w 2010 roku z podziałem na segmenty

Źródło: CEFIC
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Niemcy, Francja, Włochy oraz Holandia należą do grupy największych producentów wyrobów chemicznych
w Europie. Te cztery kraje wygenerowały w 2010 roku 64% całkowitej sprzedaży sektora chemicznego
w Unii Europejskiej o wartości 315 mld EUR. Po dodaniu kolejnych krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii
i Polski z 2,7-procentowym udziałem, udział w rynku chemicznym Unii Europejskiej wyniósłby 88,8% ogółu
sprzedaży z wartością w granicach 437 mld EUR. Pozostałe 19 krajów Unii Europejskiej posiada łącznie
11,2% udziału w sprzedaży, za połowę której odpowiadają: Szwecja, Austria, Czechy oraz Finlandia.
Sprzedaż w przemyśle chemicznym w Unii Europejskiej w 2010 roku z podziałem na regiony geograficzne

Źródło: CEFIC

Na przestrzeni lat 1995-2010 sprzedaż wewnątrzwspólnotowa wzrosła niemal dwukrotnie, osiągając wartość
261,6 mld EUR w 2010 roku, w porównaniu z 97,5 mld EUR w roku 1995. Rozwój europejskiego rynku
wewnętrznego miał niezwykle pozytywny wpływ na przemysł chemiczny. Czynnikiem, który najbardziej
pozytywnie wpłynął na wzrost wartości sektora chemicznego oraz na polepszenie jego konkurencyjności,
było zniesienie barier handlowych i celnych wewnątrz Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 15 lat najszybszy
spadek sprzedaży zanotowała sprzedaż wewnątrz poszczególnych krajów unijnych (spadek ze 179 mld EUR
w 1995 roku do 88,5 mld EUR w roku 2010). Eksport poza Unię Europejską wzrósł w tym okresie
ponadtrzykrotnie z 54,7 mld EUR do 141,2 mld EUR.
Dalszy rozwój przemysłu chemicznego w krajach Unii Europejskiej będzie zależał w dużej mierze od indywidualnego
rozwoju każdego z Państw Członkowskich. Unia Europejska ma w chwili obecnej dużą konkurencję w tym sektorze
na rynku światowym. Zdaniem CEFIC jednym z najważniejszych elementów, które wpłyną pozytywnie na
konkurencyjność, będzie dostęp do materiałów oraz energii po światowych cenach rynkowych.
Sprzedaż sektora chemicznego krajów UE w latach 1995-2010 (w mld EUR)

Źródło: CEFIC
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Przemysł chemiczny w Polsce
Czynniki wpływające na rozwój przemysłu chemicznego w Polsce
Kryzys gospodarczy oraz finansowy niekorzystnie wpłynął na sytuację gospodarczą Polski. Osłabieniu tempa
wzrostu gospodarczego towarzyszył wzrost inflacji. W związku ze wzrostem światowych cen ropy naftowej oraz
krajowych cen żywności, w 2008 roku inflacja wyniosła 4,2%, w 2009 roku 3,5%, a w 2010 roku zmniejszyła się
do 2,6%. Po spowolnieniu gospodarczym, którego skutki zaobserwowano w szczególności w 2009 roku, 2010
rok był czasem powolnego odbudowywania potencjału gospodarczego. Zgodnie z danymi Ministerstwa
Gospodarki, Polska znalazła się w tym czasie wśród najszybciej rozwijających się krajów członkowskich Unii
Europejskiej. Szacuje się, że Polska znajduje się obecnie w fazie wzrostu gospodarczego z dynamiką PKB na
poziomie 3,8% w 2010 roku oraz 4,3% w 2011 r., według wstępnych szacunków GUS. Jest to głównie efektem
przyrostu spożycia indywidualnego (będącego wynikiem wzrostu realnych wynagrodzeń gospodarstw
domowych oraz spadku bezrobocia) oraz popytu wewnętrznego. W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku
największy wzrost w produkcji odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 7,6% r/r). Zgodnie
z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w 2010 roku o 9,7 punktu procentowego r/r. W okresie
trzech pierwszych kwartałów 2011 roku wzrost ten wyniósł 7 punktów procentowych r/r.
Wskaźniki makroekonomiczne dla przemysłu oraz produkcji wyrobów chemicznych w Polsce w latach 2007-2010
2007
(1)

Dynamika wartości dodanej brutto , w tym: .................
- przemysł

(1)

...................................................................
(1)

- budownictwo .............................................................

2008

2009

2010

106,7

104,9

101,8

103,8

106,8

105,1

101,8

103,3

110,1

106,8

99,7

109,2

- usługi rynkowe ..........................................................

110,8

104,6

109,9

103,8

(2)
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ..

5 150

5 392

5 327

5 373

109,5

102,5

96,8

109,8

103,6

97

98

117,3

(1)

(1)

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu ................
(1)

Produkcja wyrobów chemicznych ...............................
(1)

Dane w % względem roku poprzedniego
Dane w tysiącach osób
Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, „Raport Roczny 2010 Przemysł Chemiczny w Polsce”
(2)

Lata 2006-2007 charakteryzowała dobra koniunktura w przemyśle. Szacuje się, że w tym okresie roczne
wskaźniki wzrostu produkcji sprzedanej mieściły się w przedziale 10-12%. Największym wzrostem
odznaczały się gałęzie przemysłu o wysokim stopniu innowacyjności. Efekty kryzysu zaczęły być widoczne
w trzecim kwartale 2008 roku i wpłynęły na przychody ze sprzedaży w roku 2009. Efektem stagnacji było
obniżenie produkcji przemysłowej w tym okresie o 3,2 punktu procentowego. 2010 rok okazał się korzystnym
dla przedsiębiorstw działających w przemyśle, zaobserwowano wówczas dwucyfrowe wskaźniki wzrostu
produkcji sprzedanej. W skali całego roku produkcja zwiększyła się o 9,8%, przetwórstwo przemysłowe
natomiast o 11,1%.
Dynamika wzrostu przemysłu jest silnie skorelowana ze wzrostem gospodarczym. Produkcja wyrobów
chemicznych jest ściśle uzależniona nie tylko od popytu ze strony przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także
od sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Duża część środków chemicznych jest sprzedawana
bezpośrednio do konsumenta końcowego. Do grupy tej należą przede wszystkim: środki piorące, mydła,
detergenty, kosmetyki, produkty farmaceutyczne oraz wszelkiego rodzaju kleje, lakiery oraz farby. Polska
gospodarka jest w dużej mierze zależna od popytu ze strony krajów członkowskich Unii Europejskiej.
W samym 2010 roku polski eksport na rynek unijny stanowił 78,8% całkowitego eksportu. Zgodnie
z prognozami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową kwartalne tempo wzrostu gospodarczego w roku
2012 będzie niższe niż w 2010 oraz 2011 roku. Będzie to efektem dużej niepewności na rynkach światowych
oraz spowolnienia gospodarczego w Strefie Euro. Poniższy wykres prezentuje wzrost gospodarczy w Polsce
w ujęciu kwartalnym.
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Kwartalne tempo wzrostu PKB w Polsce w okresie I kw. 2010 - III kw. 2011 wraz z prognozą na okres
IV kw. 2011 - IV kw. 2012

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej”, luty 2012

Przemysł chemiczny w Polsce – charakterystyka
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej przemysł chemiczny należał do jednego z najszybciej rozwijających
się. Do 2007 roku obserwowano wzrost we wszystkich gałęziach produkcji przemysłowej. Kryzys światowy
okazał się jednak bardziej dotkliwy dla przetwórstwa przemysłowego niż dla innych branż. Spadek przychodów
ze sprzedaży wyrobów chemicznych był widoczny już w 2008 roku. Do najważniejszych przyczyn spadku
produkcji chemicznej w latach 2008-2009 można zaliczyć:
–

spadek eksportu w okresie dekoniunktury,

–

zmniejszenie zapotrzebowania na produkty chemiczne zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i wśród
konsumentów indywidualnych,

–

spadek przychodów był także wynikiem obniżenia cen produktów chemicznych.

Rok 2010 był zdecydowanie bardziej udany zarówno dla przemysłu, jak i dla sektora chemicznego. Wartość
samego przemysłu chemicznego wyniosła w tym okresie 102,6 mld zł, co stanowiło wartość o 15,7% wyższą
niż w roku poprzednim. Środki chemiczne stanowią znaczną część sprzedaży przemysłu ogółem – 9,2%
oraz 7,2% wartości sprzedaży przetwórstwa przemysłowego w 2010 roku. Zgodnie z raportem „Raport
Roczny 2010 Przemysł Chemiczny w Polsce” opracowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego,
wynik finansowy przedsiębiorstw w 2010 roku był znacznie wyższy niż w roku poprzednim i wyniósł 2,39 mld
zł, co stanowiło 77,7% więcej niż w 2009 roku.
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Dynamika średnioroczna cen produktów chemicznych w latach 2009-2010 (w procentach)

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, „Raport Roczny 2010 Przemysł Chemiczny w Polsce”

Zgodnie z analizą zawartą w artykule „Wraca koniunktura w przemyśle chemicznym” 2 zamieszczonym
w dwumiesięczniku „Chemia i Biznes” obniżenie przychodów ze sprzedaży w przetwórstwie chemicznym
zostało zaobserwowane wcześniej niż w innych gałęziach przemysłu, jednak wzrost w 2010 roku był
gwałtowniejszy. Środkami chemicznymi, które odnotowały największy spadek przychodów ze sprzedaży
w 2009 roku, były: farby i lakiery, pestycydy, nawozy sztuczne oraz włókna chemiczne. Pomimo spadku
koniunktury w przetwórstwie chemicznym w tym okresie, kilka grup produktów zanotowało wzrost
przychodów ze sprzedaży. Wzrost sprzedaży zauważono w przypadku: kauczuku syntetycznego, mydła oraz
środków powierzchniowo czynnych. W zależności od grup wyrobów, większy udział w produkcji należy do
mniejszych lub większych przedsiębiorstw. Mniejsze spółki działające w tej branży (zatrudniające od 10 do
49 osób) mają większy udział w produkcji lakierów, farb, pestycydów, środków piorących oraz mydeł.
Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży względem kryzysowych lat 2008-2009, nie wszystkie segmenty
przemysłu chemicznego odzyskały wartość sprzed kryzysu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, które zostały zamieszczone w artykule pt. „Firmy snują ambitne plany,
ale dużo będzie zależało od cen surowców” zamieszczonym 07.02.2012 r. w „Gazecie Giełdy Parkiet” łączne
przychody branży chemicznej w 2012 roku wyniosą koło 120 mld PLN. W przybliżeniu połowę tej wartości
ma stanowić sam eksport. Przychody ze sprzedaży przemysłu chemicznego za 2011 rok są szacowane na
115 mld PLN, co będzie stanowiło wartość niemal o 13 punktów procentowych większą od tej osiągniętej
w roku poprzednim.

2

Chemia i Biznes, 4/2011
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Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w okresie I-III kw. 2011 r. wraz z danymi dla tego samego
okresu w roku 2010 (w mln zł)

Źródło: GUS

W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku zanotowano nieznaczny spadek wartości przychodów z produkcji
wyrobów chemicznych względem tego samego okresu w roku poprzednim, do wartości ok. 38,6 mld PLN.
Obniżenie sprzedaży zostało także odnotowane w przypadku wyrobów farmaceutycznych. W tym okresie
poprawie uległa wartość przychodów ze sprzedaży z produkcji wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych,
rosnąc o 13,4 punktu procentowego względem tego samego okresu w roku poprzednim. Kolejnym
segmentem, którego wartość wzrosła, była produkcja z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
odnotowując wzrost na poziomie 16,5 punktu procentowego i osiągając wartość ok. 33,2 mld PLN.
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Rynek surfaktantów na świecie
Zgodnie z raportem „World Surfactant Market” opracowanym przez Acmite Market Inelligence („AMI”) w lipcu
2010 roku, światowy rynek surfaktantów w roku 2009 osiągnął wartość, mierzoną popytem, w wysokości 24,3
mld USD, co stanowiło prawie dwuprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Stabilny wzrost
wartości rynku w poprzednich latach został zaburzony ekonomicznymi zawirowaniami spowodowanymi
kryzysem finansowym. Wpływ kryzysu skutkuje obniżonymi prognozami na kolejne lata. Przewidywany
średnioroczny wzrost sprzedaży środków powierzchniowo czynnych do roku 2012 jest szacowany na poziomie
2,8%. W latach 2015-2018 popyt powinien charakteryzować się wyższą dynamiką wzrostu sięgającą poziomu
2,3-6,0% rocznie, w zależności od regionu, wg prognoz AMI.
Rynek globalny surfaktantów w ujęciu geograficznym
Regionami, które dominują pod względem wartości konsumpcji środków powierzchniowo czynnych, są
Ameryka Północna oraz Azja/Pacyfik, posiadające odpowiednio 27,2% oraz 24,7% udziału w rynku o łącznej
wartości 12,6 mld USD w 2009 roku. Szacuje się, że średnia roczna stopa wzrostu sprzedaży rynku
surfaktantów w Europie Zachodniej powinna wynieść 1,6-2,3% do 2018 roku, dając wartość rynku na
poziomie 7,1 mln USD. Według analiz AMI popyt na rynku Ameryki Północnej osiągnie wartość 7,9 mld USD
w 2018 roku, utrzymując prognozowany wzrost na poziomie 1,5-2,5% w skali roku.
Wzrost wartości sprzedaży środków powierzchniowo czynnych w krajach rozwiniętych będzie stabilny
w latach 2010-2018, ale zdecydowanie niższy niż w krajach rozwijających się, zwłaszcza na rynkach
azjatyckich. Zgodnie z raportem AMI średnioroczny wzrost popytu w krajach Azji/Pacyfiku ma wynieść 5-6%
w latach 2010-2018.
Pozostałe regiony geograficzne wygenerowały w 2009 roku 16,5% całkowitej wartości sprzedaży,
a szacowany średnioroczny przyrost w tych regionach wyniesie ok. 4,0-4,7%. W roku 2018 prognozuje się,
że wzrost udziału sprzedaży w tych regionach wzrośnie do 21,4%, co stanowić będzie wartość 5,2 mld USD.
Wartość rynku surfaktantów w ujęciu geograficznym w roku 2009 wraz z prognozą na lata 2010-2018
(w mld USD)
Region

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Europa Zachodnia .................................

5,9

6,0

6,2

1,6%

6,7

7,1

2,3%

Ameryka Północna.................................

6,6

6,7

6,9

1,5%

7,4

7,9

2,5%

Japonia ..................................................

1,8

1,8

1,9

1,5%

2,0

2,2

2,4%

Azja/Pacyfik ...........................................

6,0

6,3

6,9

5,0%

8,3

8,3

6,0%

Pozostałe ...............................................

4,0

4,2

4,6

4,0%

5,2

5,2

4,7%

Suma .....................................................

24,3

25,0

26,5

2,8%

29,6

30,7

3,8%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010
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Udziały poszczególnych regionów świata w wartości przychodów ze sprzedaży surfaktantów w 2009 roku

Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

W zakresie ogólnoświatowych trendów zauważalna staje się tendencja do procesów konsolidacyjnych
i akwizycji (BASF-Cognis, Hansa Group-Wibarco, Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK)-Dr KOLB) oraz
zwiększenie regulacji i obostrzeń w zakresie produkcji chemikaliów oraz wymogów związanych z ochroną
środowiska (Rozporządzenia UE, REACH) oraz restrykcji handlowych (dyrektywy unijne, skarga
antydumpingowa złożona przez firmy Sasol i Cognis, o której mowa w rozdziale „Opis działalności Spółki”
– „Opis czynników nadzwyczajnych mających wpływ na działalność podstawową i główne rynki, na których
Spółka prowadzi swoją działalność w okresie 2009-2011”).
Rynek globalny surfaktantów w ujęciu produktowym
Środki powierzchniowo czynne w zależności od typu produktów i budowy chemicznej można podzielić na:
–

niejonowe środki powierzchniowo czynne,

–

anionowe środki powierzchniowo czynne,

–

kationowe środki powierzchniowo czynne,

–

amfoteryczne środki powierzchniowo czynne.

Spośród czterech grup środków powierzchniowo czynnych pozycję dominującą w 2009 roku zajmowały
surfaktanty anionowe i niejonowe, których sprzedaż stanowiła łącznie około 70% sprzedaży w ujęciu
wartościowym.
W 2009 roku surfaktanty niejonowe posiadały 36% udziału w sprzedaży, wypierając tym samym surfaktanty
anionowe, które w poprzednich latach zajmowały pozycję lidera. Zgodnie z raportem „World Surfactant
Market” wartość sprzedaży niejonowych środków powierzchniowo czynnych w 2009 roku wyniosła 8,64 mld
USD i może przekroczyć 11 mld USD do roku 2018, licząc średnioroczny prognozowany wzrost sprzedaży
na poziomie 2,4-3,5%.
W 2009 roku udział sprzedaży surfaktantów anionowych w światowym rynku wyniósł 30%, osiągając wartość
7,27 mld USD. Zgodnie z analizą AMI średnioroczny wzrost sprzedaży anionowych środków powierzchniowo
czynnych w latach 2010-2018 wyniesie ok. 2,0-2,5% rocznie, osiągając w roku 2018 wartość 8,91 mld USD.
Trzecią grupą pod względem wartości sprzedaży są surfaktanty kationowe z udziałem w rynku na poziomie
15% w roku 2009 (3,73 mld USD). W przeciągu ostatnich 10 lat ich udział w rynku się podwoił. Prognoza
AMI zakłada średnioroczny wzrost popytu na środki kationowe w tempie 4,3-5,5%, do wartości 5,82 mld
USD w 2018 roku.
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Pomimo że surfaktanty amfoteryczne są najmłodszą grupą środków powierzchniowo czynnych,
charakteryzują się największą dynamiką sprzedaży. W 2009 roku wartość sprzedaży wyniosła 1,8 mld USD,
stanowiąc 7,4% udziału rynku. Prognozowany wzrost popytu ma wynieść 5-6,4% rocznie w latach 20102018, zaś rynek powinien osiągnąć wartość 3 mld USD w 2018 roku, wg prognoz raportu AMI.
Wartość sprzedaży surfaktantów w podziale na grupy produktowe w roku 2009 wraz z prognozą na lata
2010-2018 (w mld USD)
Typ produktu

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Anionowe ...............................................

7,3

7,4

7,7

1,9%

8,3

8,9

2,5%

Niejonowe ..............................................

8,6

8,8

9,3

2,4%

10,3

11,3

3,4%

Kationowe ..............................................

3,7

3,9

4,2

4,2%

5,0

5,8

5,5%

Amfoteryczne .........................................

1,8

1,9

2,1

5,0%

2,5

3,0

6,4%

Pozostałe ...............................................

2,9

3,0

3,1

3,2%

3,6

4,0

3,8%

Suma .....................................................

24,3

25,0

26,4

2,8%

29,6

33,1

3,8%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Rynek surfaktantów według grup produktów
Surfaktanty niejonowe
Surfaktanty niejonowe są jedną z głównych grup produktów wytwarzanych przez PCC Exol. Udział
surfaktantów niejonowych w przychodach ze sprzedaży w 2011 roku stanowił ok. 53,5% przychodów Spółki.
Surfaktanty niejonowe posiadały najwi ększy – 36-procentowy udział w wartości sprzedaży w ujęciu
globalnym w 2009 roku. Wartość popytu na rynku surfaktantów niejonowych w 2009 roku wyniosła 8,6 mld
USD i może przekroczyć 11 mld USD do roku 2018, licząc średnioroczny prognozowany wzrost rynku na
poziomie 2,4-3,5%.
Wartość rynku surfaktantów niejonowych w ujęciu produktowym
Surfaktanty niejonowe można podzielić na 4 główne grupy produktowe w zależności od budowy chemicznej:
–

etoksylaty alkoholi (AE),

–

etoksylaty alkilofenolu (głównie nonylofenolu) (APE),

–

pozostałe etoksylaty (etoksylowane kwasy tłuszczowe, aminy tłuszczowe itp.),

–

pozostałe surfaktanty niejonowe (kopolimery blokowe EO/PO, produkty nie etoksylowane itp.).

Wartość sprzedaży głównej grupy produktowej surfaktantów niejonowych, czyli etoksylatów alkoholi w 2009
roku osiągnęła poziom 4,87 mld USD, co stanowiło 57% udziału w całym segmencie niejonowych środków
powierzchniowo czynnych. Szacuje się, że w najbliższych latach wzrost wartości sprzedaży tej grupy
produktów wyniesie 2,2-3,2% rocznie i w 2018 roku przekroczy wartość 6,29 mld USD.
Kolejne dwie największe grupy produktów: pozostałe etoksylaty oraz nie etoksylowane surfaktanty niejonowe
w 2009 roku posiadały łącznie 34% udziałów w wartości sprzedaży niejonowych środków powierzchniowo
czynnych. Prognozowany wzrost sprzedaży tych grup kształtuje się odpowiednio 2,0-4,0% w latach 2010-2018.
Ostatnią grupę produktową stanowią etoksylaty alkilofenolu z najniższym, 9-procentowym udziałem
w wartości sprzedaży. Są to produkty wycofywane z rynku ze względu na obostrzenia aplikacyjne i restrykcje
handlowe, wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2009 z 22 czerwca 2009 roku oraz Dyrektywy
2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 roku, które ograniczyły możliwość
stosowania tych produktów praktycznie wyłącznie do czyszczenia przemysłowego, obróbki tekstyliów i skór
oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany
i nie przedostaje się do środowiska naturalnego.
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Udział procentowy poszczególnych grup surfaktantów niejonowych w 2009 roku (wartościowo)

Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość sprzedaży poszczególnych grup surfaktantów niejonowych w roku 2009 wraz z prognozą na lata
2010-2018 (w mld USD)
Produkt

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Etoksylaty alkoholi .................................

4,9

5,0

5,2

2,2%

5,7

6,3

3,2%

Etoksylaty alkilofenolu ...........................

0,8

0,8

0,8

1,5%

0,9

0,9

2,0%

Pozostałe etoksylaty ..............................

1,5

1,5

1,6

3,0%

1,8

2,0

4,0%

Pozostałe niejonowe ..............................

1,5

1,5

1,6

2,0%

1,7

1,9

3,0%

Suma .....................................................

8,7

8,8

9,2

2,3%

10,1

11,1

3,2%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość rynku surfaktantów niejonowych w ujęciu geograficznym
Największym rynkiem pod względem wartości sprzedaży niejonowych środków powierzchniowo czynnych
jest region Ameryki Północnej. Przychody ze sprzedaży w tym regionie osiągnęły wartość 2,23 mld USD
w 2009 roku. Przewidywany wzrost zapotrzebowania na surfaktanty niejonowe na tym rynku wynosi 1,4-2,3%
rocznie w latach 2010-2018.
Drugim co do wielkości, i jednocześnie najbardziej dynamicznym pod względem wzrostu wartości sprzedaży
rynkiem, jest region Azji i Pacyfiku, odpowiadający za sprzedaż na poziomie 2,11 mld USD. Region
charakteryzuje się przewidywanym średnim rocznym przyrostem sprzedaży na poziomie 4,1-4,7% w latach
2010-2018.
Niewiele niższe przychody ze sprzedaży niejonowych środków powierzchniowo czynnych wygenerowane
zostały przez kraje Europy Zachodniej, osiągając w 2009 roku wartość 2,06 mld USD. Średnia roczna stopa
wzrostu sprzedaży prognozowana na lata 2010-2018 wyniesie 1,5-2,2%.
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Wartość sprzedaży niejonowych środków powierzchniowo czynnych w podziale na regiony w roku 2009 wraz
z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Region

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Europa Zachodnia .................................

2,1

2,1

2,2

1,4%

2,3

2,4

2,2%

Ameryka Północna.................................

2,2

2,3

2,3

1,4%

2,5

2,7

2,3%

Japonia ..................................................

0,6

0,6

0,6

1,2%

0,6

0,7

2,0%

Azja/Pacyfik ...........................................

2,1

2,2

2,4

4,1%

2,7

3,1

4,7%

Pozostałe ...............................................

1,6

1,6

1,7

3,1%

2,0

2,2

3,9%

Suma .....................................................

8,6

8,8

9,2

2,3%

10,1

11,1

3,2%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość rynku surfaktantów niejonowych w ujęciu branżowym
Główne obszary zastosowania surfaktantów niejonowych to:
–

detergenty (chemia gospodarcza),

–

środki higieny osobistej/kosmetyki,

–

czyszczenie i mycie przemysłowe (I&I),

–

zastosowania przemysłowe (przemysł włókienniczy, gumowy, obróbka metalu, dodatki do tworzyw, farby,
lakiery, kleje i wiele innych),

–

pozostałe.

Branża detergentów jest jedną z dominujących w zakresie konsumpcji niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, stanowiąc ok. 31% ogólnej konsumpcji tych produktów, lecz jest jednocześnie jedną z najwolniej
rosnących. Średni roczny wzrost konsumpcji surfaktantów niejonowych w branży chemii gospodarczej
szacuje się na poziomie 1,8-2,3% w latach 2010-2018.
Surfaktanty niejonowe posiadają największy udział w aplikacjach przemysłowych (na poziomie ok. 37%),
a prognozowany średnioroczny wzrost konsumpcji w tej branży wynosi 2,3-3,5% w latach 2010-2018,
osiągając wartość rynku na poziomie 4,23 mld USD.
Zastosowanie tych produktów wzrasta również w branży środków higieny osobistej (personal care)
i kosmetyków (wzrost 3,1-4,2% rocznie do 2018 roku). Wartość konsumpcji surfaktantów w tej branży
wyniosła w 2009 roku 1,53 mld USD.

139

PROSPEKT EMISYJNY – OTOCZENIE RYNKOWE

Zastosowanie surfaktantów niejonowych z podziałem na branże w roku 2009 (wartościowo)

Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Główne czynniki mające wpływ na rozwój rynku surfaktantów niejonowych to:
–

ciągłe rozszerzanie aplikacji, czyli znajdowanie nowych zastosowań ze względu na optymalne własności
fizykochemiczne produktów,

–

wysokie nakłady na badania i rozwój (w porównaniu z surfaktantami anionowymi) w zakresie produktów
i branż przemysłowych,

–

rozwój wielu branż przemysłu, zarówno tych największych, konsumujących ilości masowe produktów
(chemia gospodarcza, środki higieny osobistej, czyszczenie przemysłowe), jak i branż mających
zapotrzebowanie na niskotonażowe produkty specjalistyczne i innowacyjne (kosmetyki, obróbka metalu,
dodatki do przemysłu włókienniczego, dodatki do tworzyw sztucznych i inne zastosowania przemysłowe).

Surfaktanty anionowe
Produkcja i sprzedaż anionowych środków powierzchniowo czynnych jest jednym ze strategicznych
obszarów działalności Emitenta. Anionowe środki powierzchniowo czynne w 2011 roku stanowiły ok. 13,7%
przychodów ze sprzedaży Spółki.
Surfaktanty anionowe należą do najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych grup surfaktantów.
W ujęciu globalnym stanowią ok. 30% rynku, wartość sprzedaży w 2009 roku kształtowała się na poziomie
7,27 mld USD, a średnioroczny wzrost wartości tego rynku w latach 2010-2018 powinien znaleźć się
w przedziale 1,8-2,3%.
Wartość rynku surfaktantów anionowych w ujęciu produktowym
Anionowe środki powierzchniowo czynne pod względem budowy chemicznej można podzielić na 5 głównych
grup o istotnym znaczeniu przemysłowym:
–

liniowe alkilobenzenosulfoniany (LAS),

–

alkilosiarczany (AS) – siarczanowane alkohole tłuszczowe,

–

alkiloeterosiarczany (AES) – siarczanowane etoksylowane alkohole tłuszczowe,

–

alkanosulfoniany (SAS),

–

pozostałe (karboksylaty, sulfobursztyniany i inne).
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Zgodnie z analizą AMI, największym rynkiem pod względem sprzedaży surfaktantów anionowych jest rynek
alkiloeterosiarczanów (AES) posiadający 38-procentowy udział w rynku w 2009 roku, o wartości 2,7 mld
USD. Średnioroczny wzrost sprzedaży tej grupy produktów w latach 2010-2018 będzie się kształtował
w granicach 2-3%. Wartość popytu na alkiloeterosiarczany w roku 2018 osiągnie wartość 3,5 mld USD.
Produkty te są głównie wykorzystywane w branży chemii gospodarczej i środków higieny osobistej
(szampony, mydła płynne itp.).
Na drugim miejscu pod względem sprzedaży znajdują się alkilobenzenosulfoniany (LAS) (30% wartości
rynku w 2009 roku), które w latach 90. XX wieku były najpowszechniej wykorzystywane ze wszystkich
grup anionowych środków powierzchniowo czynnych. Obecnie produkty te są najczęściej stosowane
w produkcji detergentów. Wartość zapotrzebowania na alkilobenzenosulfoniany wyniosła w 2009 roku 2,2
mld USD. Według prognoz AMI wartość sprzedaży będzie rosła o 0,9-1,1% rocznie, osiągając 2,44 mld
USD do 2018 roku.
Kolejną grupą produktową są alkilosiarczany, które zaliczają się do najszybciej rozwijających się grup
produktów anionowych. Światowy popyt na siarczanowane alkohole tłuszczowe w 2009 roku był szacowany
na 1,1 mld USD i prognozuje się, że będzie rósł średniorocznie o 3,1-3,7% w latach 2010-2018. Wartość
rynku alkilosiarczanów ma wynieść w roku 2018 ok. 1,46 mld USD.
Udział procentowy poszczególnych grup surfaktantów anionowych w 2009 roku (wartościowo)

Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość sprzedaży poszczególnych grup surfaktantów anionowych w roku 2009 wraz z prognozą na lata
2010-2018 (w mld USD)
Produkt

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

LAS ........................................................

2,2

2,3

2,3

0,9%

2,4

2,4

1,1%

Alkilosiarczany .......................................

1,1

1,1

1,2

3,1%

1,3

1,5

3,7%

Alkanosulfoniany....................................

0,6

0,6

0,6

1,0%

0,6

0,6

1,5%

Alkiloeterosiarczany ...............................

2,7

2,8

2,9

2,4%

3,2

3,5

3,0%

Pozostałe ...............................................

0,6

0,7

0,7

1,2%

0,7

0,7

1,5%

Suma .....................................................

7,2

7,4

7,6

1,8%

8,2

8,8

2,3%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość rynku surfaktantów anionowych w ujęciu geograficznym
Za największą część konsumpcji surfaktantów anionowych odpowiada region Azji/Pacyfiku. Wartość
sprzedaży surfaktantów anionowych w tym regionie wyniosła w 2009 roku 2 mld USD i uważana jest za
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najszybciej rosnącą, 3-4% rocznie. Zgodnie z prognozami AMI wartość ta ma wzrosnąć do 2018 roku do
poziomu 2,73 mld USD.
Drugie miejsce pod względem wartości sprzedaży surfaktantów anionowych zajmuje Ameryka Północna
– rynek dojrzały (o dużym nasyceniu) i o niskim potencjale wzrostowym. Przychody ze sprzedaży anionowych
środków powierzchniowo czynnych oszacowano w 2009 roku na 1,8 mld USD, średnioroczny wzrost wartości
tego rynku jest prognozowany na poziomie ok. 1,2% do wartości prawie 2 mld USD w 2018 roku.
Wartość sprzedaży surfaktantów anionowych w krajach Europy Zachodniej w 2009 roku osiągnęła 1,6 mld
USD. Zgodnie z prognozami AMI średnioroczny wzrost tego rynku w latach 2010-2018 znajdzie się
w granicach 1-1,4% i osiągnie poziom 1,79 mld USD w roku 2018. Rynek ten charakteryzuje się dużym
nasyceniem, a nieco większa dynamika wzrostu wynika z dużej koncentracji produkcji w tym regionie.
Pozostałe regiony obejmujące kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu osiągnęły wartość
sprzedaży 1,34 mld USD w 2009 roku i charakteryzują się drugą największą po krajach Azji i Pacyfiku
dynamiką wzrostu wynoszącą 2,4-3,0% do roku 2018. Potencjał wzrostowy będzie kreowany przez kraje
takie jak Turcja czy Rosja.
Wartość sprzedaży anionowych środków powierzchniowo czynnych w podziale na regiony w roku 2009 wraz
z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Region

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Europa Zachodnia .................................

1,6

1,6

1,7

1,0%

1,7

1,8

1,4%

Ameryka Północna.................................

1,8

1,8

1,9

0,9%

1,9

2,0

1,2%

Japonia ..................................................

0,5

0,5

0,5

0,9%

0,5

0,5

1,3%

Azja/Pacyfik ...........................................

2,0

2,1

2,2

3,0%

2,4

2,7

4,0%

Pozostałe ...............................................

1,3

1,4

1,4

2,4%

1,6

1,7

3,0%

Suma .....................................................

7,2

7,4

7,6

1,8%

8,2

8,8

2,3%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość rynku surfaktantów anionowych w ujęciu branżowym
Anionowe środki powierzchniowo czynne charakteryzują się doskonałymi zdolnościami pianotwórczymi,
myjącymi, odtłuszczającymi i detergencyjnymi, są to produkty o charakterze masowym, niskokosztowym.
Stosowane są głównie:
–

w chemii gospodarczej (preparaty myjące, czyszczące, piorące, mające zastosowanie w gospodarstwie
domowym, np. proszki i płyny do prania, płyny do mycia naczyń, płyny uniwersalne do czyszczenia
powierzchni),

–

w czyszczeniu przemysłowym (specjalistyczne preparaty służące do prania, mycia i czyszczenia, poza
sferą gospodarstw domowych, używane przez wyspecjalizowany personel do specjalnych celów),

–

w produktach do higieny osobistej (produkty typu: szampony, płyny i żele do mycia ciała, płyny do kąpieli itp.),

–

w innych zastosowaniach przemysłowych.

Największa ilość anionowych środków powierzchniowo czynnych ma zastosowanie w branży chemii
gospodarczej – w 2009 roku stanowiła ona 64% udziału rynku (4,64 mld USD). Prognozowany średnioroczny
wzrost sprzedaży do tej branży wynosi 1,9-2,4% w latach 2010-2018.
Kolejną branżą wykorzystującą surfaktanty anionowe są aplikacje przemysłowe. Według AMI, w 2009 roku
łączna wartość środków anionowych zużytych w zastosowaniach przemysłowych wyniosła 1,28 mld USD.
Średnioroczny wzrost wartości sprzedaży surfaktantów anionowych wykorzystywanych w tym sektorze
w latach 2010-2018 powinien się utrzymać na poziomie 2,3-2,8%, a wartość przychodów ze sprzedaży
powinna wynieść w 2018 roku 1,59 mld USD.
W 2009 roku 8% wartości popytu na anionowe środki powierzchniowo czynne zostało zużyte do preparatów
do czyszczenia przemysłowego, co stanowiło wartość ok. 590 mln USD. Średnioroczny wzrost sprzedaży
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produktów do tej branży w latach 2010-2018 prognozowany jest na poziomie 1,9-2,3%, osiągając 710 mln
USD w 2018 roku.
Niewielka ilość anionowych środków powierzchniowo czynnych przeznaczona jest do branży środków
higieny osobistej. W 2009 roku wartość sprzedaży do tej branży wynosiła 410 mln USD, co stanowiło 6%
rynku. Branża środków higieny osobistej charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu konsumpcji, gdzie
średnioroczny przyrost rynku w latach 2010-2018 szacowany jest na poziomie 2,2-2,8% do wartości 510 mln
USD w 2018 roku.
Zastosowanie surfaktantów anionowych w poszczególnych branżach w 2009 roku (w ujęciu wartościowym)

Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Czynniki mające wpływ na rynek surfaktantów anionowych to:
–

zaostrzenie przepisów dotyczących stosowania środków powierzchniowo czynnych (Rozporządzenie
WE 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,
harmonizujące zasady wprowadzania do obrotu detergentów i środków powierzchniowo czynnych,
z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie wprowadza ograniczenia lub zakazy stosowania niektórych
środków powierzchniowo czynnych zgodnie z ich podatnością na biodegradację, co powoduje wzrost
konsumpcji łatwiej biodegradowalnych surfaktantów takich jak alkiloeterosiarczany (AES),

–

zmiany zachowań konsumentów powodujące wzrost zapotrzebowania na płynne detergenty myjące,
piorące i czyszczące; Zwiększone zapotrzebowanie na płynne detergenty zwiększa zapotrzebowanie na
alkiloeterosiarczany (AES), ograniczając zapotrzebowanie na alkilobenzenosulfoniany (LAS),

–

dynamiczny wzrost zapotrzebowania na detergenty w krajach rozwijających się, z naciskiem na
efektywność kosztową produktów,

–

stosunkowo niewielkie nakłady na badania i rozwój w porównaniu z innymi grupami produktowymi,

–

mniejsza ilość zastosowań w porównaniu z surfaktantami niejonowymi,

–

wzrost zapotrzebowania na surfaktanty anionowe wynikający z rozwoju rynku detergentów w krajach
rozwijających się, gdzie poziom zużycia detergentów na głowę mieszkańca jest nadal niższy niż w krajach
rozwiniętych.

Surfaktanty amfoteryczne
Produkcja i sprzedaż amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych jest jednym z istotnych obszarów
działalności Spółki PCC Exol pod kątem dalszego rozwoju produktów i uzupełnienia oferty handlowej.
Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w 2011 r. stanowiły 0,4% przychodów ze sprzedaży Spółki.
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W porównaniu z poprzednimi segmentami, surfaktanty amfoteryczne mają krótszą historię produkcji i aplikacji,
charakteryzują się doskonałymi własnościami pianotwórczymi, zagęszczającymi, delikatnym działaniem na skórę,
wspomagają również działanie pozostałych grup surfaktantów w preparatach. Jest to segment najszybciej
rozwijający się, o rosnącym zainteresowaniu różnych gałęzi przemysłu.
Wartość rynku surfaktantów amfoterycznych w ujęciu produktowym
W zależności od budowy chemicznej rozróżnia się następujące typy produktów:
–

betainy,

–

imidazoliny,

–

pozostałe produkty amfoteryczne.

Rynek surfaktantów amfoterycznych jest zdominowany przez grupę betain, stanowiących ok. 80% wartości
rynku. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Acmite Market Intelligence wartość przychodów ze
sprzedaży betain w roku 2009 kształtowała się na poziomie 1,42 mld USD, zaś w roku 2018 powinna
osiągnąć wartość 2,51 mld USD. Średni wzrost zapotrzebowania w latach 2010-2018 wyniesie ok. 6,0-6,8%
rocznie.
Popyt na pozostałe grupy produktowe, w tym imidazoliny, jest niewielki, w 2009 roku wyniósł 260 mln USD
i charakteryzuje się średnim wzrostem ok. 4,5-5,5% rocznie, prognozowana wielkość rynku w 2018 roku to
ok. 410 mln USD.
Procentowy udział sprzedaży poszczególnych grup surfaktantów amfoterycznych w 2009 roku (wartościowo)

Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość sprzedaży surfaktantów amfoterycznych w ujęciu produktowym w latach 2009 wraz z prognozą na
lata 2010-2018 (w mld USD)
Produkt

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Betainy ...................................................

1,4

1,5

1,7

6,0%

2,1

2,5

6,8%

Imidazoliny .............................................

0,3

0,3

0,3

4,5%

0,4

0,4

5,5%

Pozostałe ...............................................

0,1

0,1

0,1

4,0%

0,2

0,2

5,0%

Suma .....................................................

1,8

1,9

2,1

5,7%

2,6

3,1

6,5%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010
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Wartość rynku surfaktantów amfoterycznych w ujęciu geograficznym
Surfaktanty amfoteryczne ze względu na specyfikę (produkty stosowane są głównie jako surfaktanty
pomocnicze w branży środków higieny osobistej i kosmetykach) cechuje znacznie mniejsze zużycie
w stosunku do anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz wyraźniejsza dysproporcja konsumpcji
w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się.
Ameryka Północna jest największym rynkiem konsumującym surfaktanty amfoteryczne (32% globalnego rynku
produktów amfoterycznych), z kolei Europa Zachodnia, oprócz wysokiego poziomu zużycia (29% rynku
globalnego), charakteryzuje się również największą dynamiką wzrostową (6,5-7,0% w latach 2010-2018).
Kraje azjatyckie oraz Pacyfik stanowiły w 2009 roku 19% rynku, Japonia – 9%, natomiast pozostałe kraje
– ok. 11%, z wyraźnie niższą dynamiką wzrostu popytu – 4,2-4,8% w okresie 2010-2018.
Wartość sprzedaży amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych w podziale na regiony w roku 2009
wraz z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Region

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Europa Zachodnia .................................

0,5

0,6

0,6

6,5%

0,8

1,0

7,0%

Ameryka Północna.................................

0,6

0,6

0,7

5,8%

0,8

1,0

6,8%

Japonia ..................................................

0,2

0,2

0,2

5,5%

0,2

0,3

6,5%

Azja/Pacyfik ...........................................

0,3

0,4

0,4

5,2%

0,5

0,6

5,8%

Pozostałe ...............................................

0,2

0,2

0,2

4,2%

0,3

0,3

4,8%

Suma .....................................................

1,8

1,9

2,1

5,7%

2,6

3,1

6,5%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość surfaktantów amfoterycznych w ujęciu branżowym
Głównymi obszarami zastosowania surfaktantów amfoterycznych są:
–

środki higieny osobistej i kosmetyki,

–

środki stosowane w chemii gospodarczej,

–

środki do czyszczenia przemysłowego,

–

inne produkty do zastosowań przemysłowych.

Największy obszar zastosowania surfaktantów amfoterycznych stanowi branża środków do higieny osobistej
oraz kosmetyków, z udziałem 49,4% rynku surfaktantów amfoterycznych. Sektor ten jest również na
pierwszym miejscu z prognozowanym średniorocznym wzrostem na poziomie 6,5-7%. W 2009 roku
zapotrzebowanie na amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w branży środków higieny osobistej
wyniosło 890 mln USD. Zgodnie z raportem AMI, wartość przychodów ze sprzedaży do roku 2018 ma
osiągnąć wartość 1,6 mld USD.
Kolejną branżą wykorzystującą surfaktanty amfoteryczne są aplikacje przemysłowe, udział rynkowy branży
w 2009 był na poziomie 28% całkowitego zapotrzebowania i wyniósł 500 mln USD. Szacuje się, że w latach
2010-2018 wzrost wartości przychodów ze sprzedaży amfoterycznych surfaktantów do aplikacji
przemysłowych ma rosnąć średnio o 5,5-6,5% rocznie, a sprzedaż ma osiągnąć 850 mln USD w 2018 roku.
Produkcja detergentów nie należy do najważniejszych zastosowań amfoterycznych środków powierzchniowo
czynnych. Udział detergentów stanowił w 2009 roku łącznie mniej niż 20% rynku. Branżę charakteryzuje
średnia, ponadpięcioprocentowa dynamika wzrostu, a szacowana wartość sprzedaży w 2018 roku wynosi
420 mln USD.
Niewielka ilość surfaktantów amfoterycznych stosowana jest w branży czyszczenia przemysłowego, w 2009
roku zapotrzebowanie branży na te surowce wyniosło ok. 70 mln USD, co stanowiło ok. 4% rynku.
Prognozowany wzrost rynku w latach 2010-2018 wynosi 3,5-4,5%, do wartości 100 mln USD.
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Zastosowanie surfaktantów amfoterycznych w poszczególnych branżach w 2009 roku (w ujęciu wartościowym)

Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Główne czynniki mające wpływ na rozwój rynku surfaktantów amfoterycznych:
–

stabilny wzrost zapotrzebowania rynkowego na środki do higieny osobistej i kosmetyki w krajach
rozwiniętych,

–

rosnące zainteresowanie rozszerzeniem zastosowania surfaktantów amfoterycznych do innych gałęzi
przemysłu, wysokie nakłady na badania i rozwój,

–

wzrost świadomości konsumentów, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na produkty o własnościach
łagodnych dla skóry,

–

wzrost zamożności społeczeństw, co przekłada się na większe zainteresowanie produktami o wyższej
jakości,

–

duży wzrost zapotrzebowania na amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w krajach rozwijających
się, wynikający z rosnącego rynku środków higieny osobistej i kosmetyków oraz wzrostu konsumpcji tych
środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W krajach rozwijających się konsumpcja środków
higieny osobistej i kosmetyki w przeliczeniu na mieszkańca nadal znacząco odbiega poziomem od
rynków rozwiniętych.

Rynek surfaktantów według zastosowania
Środki powierzchniowo czynne mają zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W zależności od
formulacji mogą być stosowane jako:
–

środki obniżające napięcie powierzchniowe,

–

środki o własnościach detergencyjnych,

–

środki zwilżające,

–

środki pianotwórcze,

–

emulgatory,

–

deemulgatory,

–

środki kondycjonujące,

–

solubilizatory,

–

dyspergatory,
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–

środki antystatyczne,

–

środki obniżające pianę i środki antypienne,

–

plastyfikatory,

–

stabilizatory piany,

–

środki o własnościach bakteriobójczych i dezynfekujących.

Główne gałęzie przemysłu, gdzie surfaktanty znajdują najszersze zastosowanie, to:
–

chemia gospodarcza

Surfaktanty stosuje się praktycznie we wszystkich preparatach myjących, piorących i czyszczących
przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach domowych. Przykładowe zastosowania to: płyny do
mycia naczyń, proszki do prania, preparaty czyszczące płynne i proszkowe do wielu zastosowań i różnych
typów powierzchni.
–

czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne (I&I)

Surfaktanty mają bardzo szerokie zastosowanie w produkcji preparatów do mycia, prania i czyszczenia poza
sferą gospodarstw domowych, które są przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel używający
specyficznych produktów w branżach takich jak: browarnicza, mleczarska, hotelarska, spożywcza,
agrochemikalia i inne.
–

środki higieny osobistej i kosmetyki

Główne zastosowanie surfaktantów to wszelkiego typu preparaty myjące jak szampony, żele, płyny do
kąpieli, ale również pasty do mycia zębów, kosmetyka biała i kolorowa.
–

zastosowania przemysłowe

Zastosowania przemysłowe surfaktantów to najszerszy obszar zastosowań obejmujący takie branże jak
przemysł tekstylny (jako składniki formulacji do preparacji i mycia włókien), przemysł garbarski (jako składniki
formulacji do procesów garbarskich), przemysł tworzyw sztucznych (jako środki pomocnicze w produkcji
i przetwórstwie tworzyw), przemysł farb, lakierów, klejów, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, metalowy
i wiele innych jako środki pomocnicze, emulgatory, solubilizatory i inne.
Zdecydowanie największym wartościowo segmentem rynku, gdzie mają zastosowanie surfaktanty, jest
branża chemii gospodarczej stanowiąca 38% udziału w całkowitej sprzedaży, w 2009 roku wartość
sprzedaży surfaktantów do tej branży osiągnęła 9,2 mld USD, a przewidywany wzrost w latach 2010-2018
wyniesie 2,0-2,5%.
Aplikacje przemysłowe i higiena osobista mają również znaczący udział w konsumpcji surfaktantów
wynoszący odpowiednio 31% i 17%, a wartościowo 7,6 mld USD i 4,2 mld USD w 2009 roku. Zastosowanie
surfaktantów w obydwu branżach charakteryzuje się większą dynamiką wzrostu niż w przypadku chemii
gospodarczej i wynosi wg prognoz AMI odpowiednio 4,5% i 5,4% w latach 2010-2018.
Czyszczenie przemysłowe jest aplikacją zużywającą ok. 7% wartości globalnej sprzedaży surfaktantów.
W 2009 roku zapotrzebowanie tej branży wyniosło 1,65 mld USD, prognoza wykazuje relatywnie niewielki,
lecz stabilny przyrost wartości na poziomie 2-2,7% do roku 2018 i osiągnięcie wartości około 2,1 mld USD.
Wartość sprzedaży surfaktantów w poszczególnych branżach w 2009 roku z prognozą na lata 2010-2018
(w mld USD)
Branża

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Detergenty .............................................

9,2

9,4

9,8

2,0%

10,5

11,3

2,5%

Czyszczenie przemysłowe ....................

1,7

1,7

1,8

2,0%

1,9

2,1

2,7%

Higiena osobista ....................................

4,2

4,4

4,7

4,2%

5,5

6,5

5,4%

Aplikacje przemysłowe ..........................

7,6

7,9

8,4

3,2%

9,6

10,9

4,5%

Pozostałe ...............................................

1,7

1,7

1,8

2,5%

2,0

2,3

4,0%

Suma .....................................................

24,3

25,0

26,4

2,8%

29,6

33,1

3,8%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010
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Chemia gospodarcza
Popyt na światowym rynku detergentów osiągnął wartość 36,1 mld USD w 2009 roku. Jest to rynek dojrzały,
charakteryzujący się stabilnym wzrostem na poziomie ok. 3% rocznie do 2018 r., wg prognoz AMI. W 2018
roku przewidywana wartość sprzedaży detergentów powinna wynieść 46 mln USD.
Główny udział w branży chemii gospodarczej stanowią:
–

środki piorące (40% udziału) z wartością sprzedaży na poziomie 14,5 mld USD i przewidywanym
wzrostem 3,2% do roku 2018,

–

środki do mycia naczyń (23% udziału) z wartością sprzedaży na poziomie 8,4 mld USD i przewidywanym
wzrostem 3,2% do roku 2018,

–

mydła i pozostałe środki chemii gospodarczej posiadające 9-15% udziału i średnioroczny przewidywany
wzrost na poziomie 1,5-3,5% do 2018 roku.

Wartość sprzedaży poszczególnych segmentów chemii gospodarczej roku 2009 z prognozą na lata 2010-2018
(w mld USD)
2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Środki do mycia naczyń .........................

8,4

8,6

9,0

2,4%

9,9

10,9

3,2%

Środki piorące ........................................

14,5

14,9

15,6

2,3%

17,1

18,8

3,2%

Mydła .....................................................

5,2

5,2

5,4

1,3%

5,6

5,9

1,5%

Detergenty uniwersalne .........................

3,3

3,4

3,6

2,5%

3,9

4,4

3,5%

Pozostałe ...............................................

4,8

4,9

5,1

2,3%

5,6

6,2

3,3%

Suma .....................................................

36,1

36,9

38,6

2,2%

42,2

46,1

3,0%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Największym rynkiem branży chemii gospodarczej o wartości 10,1 mld USD w 2009 roku jest Ameryka Płn.,
kolejnym Europa Zachodnia z wartością sprzedaży w 2009 roku na poziomie 9,5 mld USD. Rynki te powinny
charakteryzować się stabilnym, niewielkim wzrostem rzędu 1,2-2% w latach 2010-2018 wg prognoz AMI.
Największą dynamiką wzrostu branży chemii gospodarczej powinien charakteryzować się region Azji
i Pacyfiku, osiągając wzrost rzędu 4,3-5% rocznie w latach 2010-2018.
Wartość sprzedaży branży chemii gospodarczej w poszczególnych regionach geograficznych w 2009 roku
z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Region

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Europa Zachodnia .................................

9,5

9,6

9,8

1,4%

10,4

11,1

2,0%

Ameryka Północna.................................

10,1

10,2

10,5

1,2%

11,1

11,7

2,0%

Japonia ..................................................

3,1

3,2

3,3

1,3%

3,4

3,6

1,9%

Azja/Pacyfik ...........................................

7,5

7,8

8,4

4,3%

9,8

11,3

5,0%

Pozostałe ...............................................

6,0

6,2

6,6

3,1%

7,4

8,4

4,1%

Suma .....................................................

36,1

36,9

38,6

2,2%

42,2

46,1

3,0%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Najważniejsze czynniki wpływające na wartość światowego rynku chemii gospodarczej:
–

W regionach rozwiniętych gospodarczo branża ta charakteryzuje się niskim, choć stabilnym rocznym
poziomem wzrostu oraz rosnącym zapotrzebowaniem na środki o wyższej jakości i lepszych własnościach
czyszczących.

–

Kraje rozwijające się charakteryzuje największy potencjał wzrostu rynku środków zaliczanych do branży
chemii gospodarczej. Jest to związane z rosnącym poziomem zamożności społeczeństw oraz wzrostem
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konsumpcji środków czystości na głowę mieszkańca, która nadal w tych regionach jest niższa niż
w krajach rozwiniętych.
–

Zmiana zachowań konsumentów, wzrost zapotrzebowania na płynne środki piorące oraz na produkty
o wyższej jakości posiadające większą zawartość substancji aktywnych. Wzrost zapotrzebowania na
środki działające w niższych temperaturach, co pozwala na oszczędność energii w gospodarstwach
domowych.

–

Wzrost świadomości konsumentów związany z ochroną środowiska; preferowanie środków bardziej
przyjaznych dla środowiska.

–

Wprowadzanie przepisów określających skład detergentów pod kątem ich biodegradowalności.

Producenci chemii gospodarczej
Branża chemii gospodarczej charakteryzuje się dużą liczbą przedsiębiorstw osiągających znaczne przychody
z produkcji. Do najważniejszych producentów chemii gospodarczej zaliczają się Colgate-Palmolive Company
Inc., Henkel KGaA, Procter and Gamble Company, Reckitt Benckiser Inc., Unilever, McBride.
Surfaktanty wykorzystywane w chemii gospodarczej
Surfaktanty są najważniejszym składnikiem środków chemii gospodarczej. Największy udział w produkcji
środków chemii gospodarczej posiadają surfaktanty anionowe (ok. 50%), z wartością sprzedaży do tej
branży 4,6 mld USD w 2009 roku. Kolejną grupą są niejonowe surfaktanty z udziałem 29% i wartością na
poziomie 2,7 mld USD. Kolejne grupy produktowe surfaktantów mają mniejszy udział w produkcji środków
chemii gospodarczej, ale charakteryzują się większą dynamiką wzrostu na poziomie ok. 2,5-5,8% w latach
2010-2018. Jest to spowodowane wprowadzaniem do formulacji detergentowych bardziej łagodnych
surfaktantów z lepszymi właściwościami aplikacyjnymi.
Wartość sprzedaży surfaktantów w branży chemii gospodarczej w podziale na grupy produktowe w roku
2009 z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Typ produktu

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Anionowe ...............................................

4,6

4,7

4,9

1,9%

5,2

5,6

2,4%

Niejonowe ..............................................

2,7

2,7

2,8

1,8%

3,0

3,2

2,3%

Kationowe ..............................................

0,6

0,6

0,6

2,5%

0,7

0,7

3,1%

Amfoteryczne .........................................

0,3

0,3

0,3

5,0%

0,4

0,4

5,8%

Pozostałe ...............................................

1,1

1,1

1,2

1,8%

1,3

1,4

2,0%

Suma .....................................................

9,2

9,4

9,8

2,0%

10,5

11,3

2,5%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Czyszczenie przemysłowe
Czyszczenie przemysłowe (Industrial and Institutional Cleaning – I&I) jest definiowane jako profesjonalne
czyszczenie urządzeń i powierzchni przez wykwalifikowany personel i przy użyciu specjalistycznych urządzeń.
W branży tej wyróżnia się 3 główne sektory:
–

sektor komercyjny i przemysłowy (pranie i czyszczenie przemysłowe, branża spożywcza, restauracyjna,
hotelarska, sklepy wielkopowierzchniowe, budynki biurowe, myjnie samochodowe, czyszczenie powierzchni
w fabrykach w przemyśle spożywczym i ciężkim),

–

sektor publiczny (czyszczenie ulic i chodników, mycie urządzeń transportu publicznego itp.),

–

instytucje administracji państwowej (budynki rządowe, szpitale, szkoły i inne budynki użyteczności publicznej).

Wartość rynku preparatów do czyszczenia przemysłowego w 2009 roku wyniosła 5,37 mld USD. W latach
2010-2018 średni roczny wzrost wartości sprzedaży prognozowany jest na poziomie 2,3-2,8%. W 2018 roku
rynek preparatów wykorzystywanych w czyszczeniu przemysłowym ma osiągnąć wartość 6,79 mld USD.
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Największą grupę odbiorców stanowi sektor komercyjny, którego udział w 2009 roku wyniósł 55%. Wartość
przychodów ze sprzedaży środków do czyszczenia przemysłowego wygenerowanych przez ten sektor
w 2009 roku wyniosła 2,99 mld USD. Zgodnie z prognozami AMI wzrost sprzedaży do sektora komercyjnego
w kolejnych latach ma wynieść 2,7-3,2% rocznie.
Kolejnym pod względem wielkości zapotrzebowania na środki używane w czyszczeniu przemysłowym jest
segment instytucji administracji państwowej, który w 2009 roku wygenerował 1,91 mld USD przychodów ze
sprzedaży. Prognozowany średnioroczny wzrost rynku dla sektora wynosi według prognoz AMI 1,8-2,4%
z wartością 2,32 mld USD w 2018 roku.
Sektor publiczny jest najmniejszy i najwolniej rosnący spośród odbiorców środków do czyszczenia
przemysłowego. W 2009 roku z wartością 0,5 mld USD stanowił tylko 9% rynku, prognozowany
średnioroczny wzrost sektora w latach 2010-2018 mieści się w przedziale 2-2,4%.
Czyszczenie przemysłowe, sprzedaż z podziałem na odbiorców końcowych w roku 2009 z prognozą na lata
2010-2018 (w mld USD)
2009
Komercyjne ............................................

2010P
3,0

3,1

2012P
3,3

AAGR

2015P

2,7%

3,6

2018P

AAGR

3,9

3,2%

Publiczne ...............................................

0,5

0,5

0,5

1,5%

0,5

0,6

2,0%

Instytucje administracji państwowej.......

1,9

1,9

2,0

1,8%

2,2

2,3

2,4%

Suma .....................................................

5,4

5,5

5,8

2,3%

6,3

6,8

2,8%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Rynkiem o największej wartości sprzedaży (1,5 mld USD w 2009 roku) jest Europa Zachodnia z 28-procentowym
udziałem w branży, lecz jednocześnie z niewielką, 1,2-1,8% prognozą wzrostu. Drugie miejsce pod względem
wielkości sprzedaży zajmuje region Ameryki Północnej, posiadający w 2009 roku 26% rynku, o wartości 1,40 mld
USD. W 2018 wartość sprzedaży w regionie powinna osiągnąć 1,64 mld USD, po średnim 1,1-2,0% przyroście
od 2010 roku.
Kraje Azji i Pacyfiku w 2009 roku osiągnęły 21% udziału rynkowego, sprzedając preparaty do czyszczenia
przemysłowego o sumarycznej wartości 1,11 mld USD. Region charakteryzuje zdecydowanie szybsze tempo
wzrostu rynku – prognozowane średnioroczne wskaźniki wynoszą 4,5-4,8% w latach 2010-2018.
Wartość rynku środków do czyszczenia przemysłowego w ujęciu geograficznym w 2009 roku z prognozą na
lata 2010-2018 (w mld USD)
Region

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Europa Zachodnia .................................

1,5

1,5

1,6

1,2%

1,7

1,8

1,8%

Ameryka Północna.................................

1,4

1,4

1,5

1,1%

1,6

1,6

2,0%

Japonia ..................................................

0,5

0,5

0,5

1,1%

0,6

0,6

1,8%

Azja/Pacyfik ...........................................

1,1

1,2

1,3

4,5%

1,5

1,7

4,8%

Pozostałe ...............................................

0,8

0,9

0,9

3,5%

1,1

1,2

3,8%

Suma .....................................................

5,4

5,5

5,8

2,3%

6,3

6,9

3,0%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Najważniejsze czynniki mające wpływ na rozwój segmentu środków do czyszczenia przemysłowego to:
–

szybki wzrost wartości sektora komercyjnego związany ze wzrostem standardów higieny w segmentach
konsumenckich i z rosnącymi wymogami sanitarnymi,

–

rosnące zapotrzebowanie na produkty do czyszczenia przemysłowego, wynikające z inwestycji
zagranicznych na rynkach rozwijających się, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku,

–

rosnąca świadomość społeczeństw odnośnie utrzymania standardów higieny,

–

efektywność kosztowa produktów końcowych,
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–

w przeciwieństwie do rynku detergentów, rynek produktów wykorzystywanych w czyszczeniu przemysłowym
jest dużo bardziej rozdrobniony, co stanowi szansę dla mniejszych lokalnych producentów.

Producenci preparatów do czyszczenia przemysłowego
Rynek preparatów do czyszczenia przemysłowego jest zaopatrywany przez duże, międzynarodowe
koncerny produkcyjne oraz przez mniejszych lokalnych producentów. W przeciwieństwie do rynku
detergentów, środki do czyszczenia przemysłowego mają więcej indywidualnych zastosowań i często są
wytwarzane w odpowiedzi na potrzeby klienta.
Największe firmy produkujące środki do czyszczenia przemysłowego to: Ecolab Incorporated, Diversey Inc.,
Church & Dwight Company, Clorox Company, Henkel KGaA, Arrow-Magnolia International Inc., 3M
Company, State Industrial Products Corporation, MacDermid Inc.
Surfaktanty wykorzystywane w czyszczeniu przemysłowym
Wielkość zapotrzebowania branży I&I na środki powierzchniowo czynne w 2009 roku wyniosła 1,65 mld USD,
co stanowiło 7-procentowy udział w rynku globalnym. Według prognoz AMI, branża wykazuje średnią
dynamikę wzrostu pod względem konsumpcji surfaktantów: w latach 2010-2018 prognozowany
średnioroczny wzrost rynku będzie się kształtował na poziomie 2,2-2,8%.
W branży czyszczenia przemysłowego najpowszechniej wykorzystywanymi środkami powierzchniowo
czynnymi są surfaktanty anionowe, wartość sprzedaży w 2009 roku wyniosła 590 mln USD, co stanowiło
36%. Zgodnie z prognozami AMI wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach powinien się
utrzymywać na poziomie 1,9-2,3% rocznie.
Kolejną grupą środków powierzchniowo czynnych wykorzystywanych w tym segmencie są surfaktanty
niejonowe. Ich sprzedaż w 2009 roku wyniosła 410 mln USD i odpowiadała za 25% łącznego
zapotrzebowania branży. Zgodnie z raportem „World Surfactant Market” przychody ze sprzedaży w 2018
roku powinny osiągnąć wartość 500 mln USD. Przeciętny wzrost rynku surfaktantów niejonowych na
potrzeby produkcji preparatów do czyszczenia przemysłowego charakteryzuje się niższym średniorocznym
wzrostem niż środków anionowych i szacowany jest na poziomie 1,8-2,3% do 2018 roku.
Surfaktanty kationowe, ze względu na właściwości bakteriobójcze są również wykorzystywane w czyszczeniu
przemysłowym. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie będą rosły w latach 2010-2018 średnio 2,5-3%
rocznie. W 2009 roku sprzedaż surfaktantów kationowych na potrzeby produkcji środków do czyszczenia
przemysłowego osiągnęła wartość 280 mln USD, co odpowiadało 17% ogólnego zapotrzebowania na surfaktanty
w tym segmencie. Do 2018 roku wartość ta ma wzrosnąć do 360 mln USD.
Wartość sprzedaży surfaktantów w branży czyszczenia przemysłowego w podziale na grupy produktowe
w roku 2009 wraz z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Typ produktu

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Anionowe ...............................................

0,6

0,6

0,6

1,9%

0,7

0,7

2,3%

Niejonowe ..............................................

0,4

0,4

0,4

1,8%

0,5

0,5

2,3%

Kationowe ..............................................

0,3

0,3

0,3

2,5%

0,3

0,4

3,0%

Amfoteryczne .........................................

0,1

0,1

0,1

3,5%

0,1

0,1

4,5%

Pozostałe ...............................................

0,3

0,3

0,3

2,2%

0,4

0,4

2,7%

Suma .....................................................

1,7

1,7

1,8

2,2%

1,9

2,1

2,8%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Środki higieny osobistej i kosmetyki
Jedną z największych branż, w których są wykorzystywane środki powierzchniowo czynne, jest branża
kosmetyków oraz środków higieny osobistej. W 2009 roku jej wartość osiągnęła ok. 156 mld USD.
Przeciętny wzrost wartości tego rynku w latach 2010-2018 będzie się mieścić w granicach 4,5-5,7%.
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W branży środków do higieny osobistej i kosmetyków można wyróżnić 5 podstawowych segmentów:
–

środki do pielęgnacji ciała (mleczka, emulsje, balsamy do pielęgnacji ciała, kremy do rąk itp.),

–

środki do mycia i pielęgnacji włosów (szampony, odżywki, balsamy itp.),

–

środki do mycia ciała (żele i płyny do mycia ciała, mydła płynne, żele do mycia i dezynfekcji rąk, preparaty do
higieny intymnej itp.),

–

kosmetyki do pielęgnacji twarzy oraz kosmetyki upiększające (kremy, mleczka, balsamy do twarzy, fluidy,
korektory, cienie do powiek, pudry, tusze do rzęs, lakiery do paznokci itp.),

–

pozostałe.

Przychody ze sprzedaży szamponów oraz środków do pielęgnacji włosów stanowiły w 2009 roku około 23%
wartości sprzedaży całej branży. Pomimo prognozowanego wzrostu wartości sprzedaży poniżej średniej dla
branży (3,8-4,8%), do 2018 roku wartość tego rynku powinna osiągnąć poziom 51,3 mld USD.
Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez AMI, wartość sprzedaży środków do mycia ciała osiągnęła w 2009
roku wartość 22,9 mld USD, stanowiąc 15% udziału w branży. W latach 2010-2018 wzrost sprzedaży
prognozowany jest na poziomie ok. 4-5% rocznie.
Wartość sektora kosmetycznego była wyceniana w roku 2009 na 31,5 mld USD, prognozowany wzrost
w latach 2010-2018 to 4,5-6% rocznie. Zgodnie z raportem AMI wartość branży kosmetycznej powinna
w 2012 roku osiągnąć wartość 36 mld USD, a do 2018 roku 51 mld USD.
Wartość sprzedaży poszczególnych segmentów branży kosmetyków oraz środków do higieny osobistej
w 2009 roku z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Płyny do mycia ciała ..............................

22,9

23,8

25,8

4,0%

29,8

34,5

5,0%

Szampony ..............................................

34,7

36,0

38,8

3,8%

44,7

51,3

4,8%

Pielęgnacja ciała ....................................

40,4

42,7

47,6

5,5%

57,9

70,4

6,8%

Kosmetyki ..............................................

31,5

33,0

36,0

4,5%

42,9

51,0

6,0%

Pozostałe ...............................................

26,1

27,1

29,4

4,0%

34,5

40,4

5,5%

Suma .....................................................

155,6

162,6

177,6

4,5%

209,7

247,6

5,7%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Największym i najszybciej rozwijającym się regionem w branży kosmetycznej są kraje Azji i Pacyfiku, średni
przyrost wartości prognozowany jest w przedziale 6-7,1%. Region azjatycki osiągnął w 2009 roku 27%
udziału rynkowego w przychodach ze sprzedaży w branży. Wartość tego rynku powinna w 2012 roku
wynieść 51 mld USD, a do 2018 roku wzrosnąć do 77 mld USD.
Kolejnymi najsilniej rozwijającymi się regionami geograficznymi pod względem przychodów ze sprzedaży
w branży kosmetycznej są Ameryka Północna oraz Europa Zachodnia, których udział w rynku światowym
wyniósł w 2009 roku kolejno 23% oraz 22%, przy porównywalnym prognozowanym tempie wzrostu na
poziomie 3,2-4,6%.
Wartość sprzedaży kosmetyków oraz środków do higieny osobistej z podziałem na regiony geograficzne
w 2009 roku z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Region

2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Europa Zachodnia .................................

34,2

35,3

37,7

3,2%

43,0

49,0

4,5%

Ameryka Północna.................................

35,8

37,0

39,5

3,3%

45,3

51,8

4,6%

Japonia ..................................................

10,3

10,7

11,3

3,0%

12,8

14,6

4,3%

Azja/Pacyfik ...........................................

42,9

45,5

51,1

6,0%

62,9

77,2

7,1%

Pozostałe ...............................................

32,3

34,1

38,0

5,5%

45,7

55,1

6,4%

Suma .....................................................

155,6

162,6

177,6

4,5%

209,7

247,6

5,7%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010
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Podstawowe czynniki mające wpływ na wartość branży kosmetyków oraz środków do higieny osobistej:
–

zdominowanie rynku i wyznaczanie trendów przez duże koncerny kosmetyczne, przeznaczające wysokie
nakłady na marketing i reklamę,

–

wzrost konsumpcji produktów kosmetycznych na głowę mieszkańca w krajach rozwijających się,

–

wzrost znaczenia produktów luksusowych związany ze wzrostem zamożności konsumentów,

–

wysoka innowacyjność branży, wynikająca ze wzrostu świadomości konsumentów poszukujących
produktów o wysokiej jakości, łagodnych dla skóry oraz bezpiecznych dla środowiska.

Producenci kosmetyków i środków higieny osobistej
Rynek zdominowany jest przez duże międzynarodowe koncerny, posiadające zasoby i kompetencje do
wyznaczania trendów i kształtowania świadomości konsumentów. Do najważniejszych producentów
kosmetyków oraz środków do higieny zalicza się: L’Oréal, Procter & Gamble, Henkel, Unilever Chanel, Mary
Kay Inc, Estee Lauder Cos., Kanebo Sensai, Shiseido, Yves Rocher, Avon Products, Kose, Beiersdorf,
Alticor, Johnson & Johnson czy AmorePacific.
Surfaktanty wykorzystywane w branży kosmetyków oraz środków higieny osobistej
Surfaktanty należą do podstawowych składników produktów branży kosmetyków oraz środków do higieny
osobistej. W 2009 roku przychody ze sprzedaży środków powierzchniowo czynnych do tej branży wyniosły
4,16 mld USD. Prognozowany roczny wzrost wartości tego segmentu wynosi ok. 4,2-5,5% rocznie. Zgodnie
z szacunkami Acmite Market Intelligence wartość tego segmentu w 2012 roku wyniesie 4,71 mld USD, do
2018 roku wartość ta ma przekroczyć 6,5 mld USD.
Surfaktanty niejonowe posiadają największy udział wartościowy (37%; 1,53 mld USD w 2009 roku) w branży
kosmetyków oraz środków do higieny osobistej. Stosowane są zarówno w preparatach myjących, gdzie
wspomagają działanie myjące surfaktantów anionowych, jak i w produktach do pielęgnacji, gdzie stanowią
podstawowe składniki kremów, mleczek, balsamów itp. W 2018 roku wartość ta ma wzrosnąć do 2,16 mld
USD. Zgodnie z prognozami AMI średni wzrost wartości w latach 2010-2018 będzie kształtował się na
poziomie 3,1-4,2%.
Udział wartości sprzedaży surfaktantów kationowych w branży w 2009 roku wyniósł ok. 21%, generując 860
mln USD. W 2018 roku wartość ta ma wzrosnąć do 1,51 mld USD, a średni wzrost w latach 2010-2018
znajdzie się w przedziale 5,8-6,8% rocznie.
Surfaktanty amfoteryczne są wykorzystywane głównie w branży środków higieny osobistej oraz
w kosmetykach jako produkty wspomagające działanie surfaktantów podstawowych oraz nadające
preparatom własności nawilżające, zmiękczające i są delikatne dla skóry. Udział wartościowy tej grupy
surfaktantów w branży jest porównywalny z surfaktantami kationowymi. W 2009 roku wyniósł 21%,
generując 890 mln USD przychodu ze sprzedaży w branży. Jest to również grupa produktów o największej
prognozowanej dynamice wzrostu 6,5-7% rocznie, zaś szacowana wartość sprzedaży tych surowców do
wykorzystania w branży w 2018 roku ukształtuje się na poziomie 1,6 mld USD.
Surfaktanty anionowe są wykorzystywane w branży jako składniki produktów myjących (szampony, produkty
do mycia ciała) i ich udział wartościowy w branży nie jest duży. W 2009 roku wyniósł 10% i osiągnął wartość
410 mln USD. Szacuje się, że w kolejnych latach grupa tych produktów zanotuje stabilny, choć raczej niski
wzrost na poziomie 3% rocznie. Prognozowane przychody ze sprzedaży anionowych środków powierzchniowo
czynnych do wykorzystania w produkcji kosmetyków wyniosą w 2018 roku około 510 mln USD.
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Wartość sprzedaży surfaktantów w branży kosmetycznej i środkach higieny osobistej w podziale na grupy
w roku 2009 z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Typ produktu
Anionowe ...............................................

2009

2010P
0,4

0,4

2012P
0,4

AAGR
2,2%

2015P
0,5

2018P
0,5

AAGR
2,8%

Niejonowe ..............................................

1,5

1,6

1,7

3,1%

1,9

2,2

4,2%

Kationowe ..............................................

0,9

0,9

1,0

5,8%

1,2

1,5

6,8%

Amfoteryczne .........................................

0,9

0,9

1,1

6,5%

1,3

1,6

7,0%

Pozostałe ...............................................

0,5

0,5

0,5

5,0%

0,6

0,7

6,0%

Suma .....................................................

4,2

4,3

4,7

4,2%

5,5

6,5

5,5%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Zastosowania przemysłowe
Branża zastosowań (aplikacji) przemysłowych jest bardzo zróżnicowana pod kątem produktowym, jak
i konsumenckim. Większość branż zaliczanych do aplikacji przemysłowych wykorzystuje całą gamę środków
powierzchniowo czynnych w poszczególnych procesach, całym ciągu przetworzenia oraz w gotowych
preparatach.
Najważniejszymi gałęziami przemysłu wchodzącymi w zakres aplikacji przemysłowych są:
–

przemysł tekstylny,

–

przemysł tworzyw sztucznych,

–

przemysł farb, lakierów i klejów,

–

przemysł naftowy,

–

przemysł spożywczy,

–

agrochemikalia,

–

pozostałe (przemysł budowlany, garbarstwo, obróbka metalu, przemysł papierniczy, farmaceutyczny,
uzdatnianie wody i ścieków, przemysł gumowy i inne).

Rozpatrywanie poszczególnych branż w aspekcie całościowego rynku konsumenckiego jest niemożliwe ze
względu na duże zróżnicowanie poszczególnych gałęzi przemysłu.
Surfaktanty mają bardzo szerokie zastosowanie w aplikacjach przemysłowych. Zapotrzebowanie na środki
powierzchniowo czynne w tym sektorze w 2009 roku stanowiło ok. 31% globalnego rynku surfaktantów,
o wartości 7,64 mld USD. Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków pod względem
zużycia środków powierzchniowo czynnych, średnioroczny przyrost szacowany jest na poziomie 3,2-4,5%
w latach 2010-2018 (według Acmite Market Intelligence).
Największym segmentem przemysłu wykorzystującego surfaktanty jest branża tekstylna, której udział
w przychodach ze sprzedaży w 2009 roku wyniósł 24%. Średnioroczny wzrost zużycia środków
powierzchniowo czynnych do wykorzystania we włókiennictwie szacowany jest na poziomie 2,8-3,8%, do
wartości 2,43 mld USD w 2018 roku.
Na drugim miejscu znalazł się przemysł tworzyw sztucznych posiadający 22% udziału w konsumpcji
surfaktantów wartości 1,75 mld USD w 2009 roku. Przy zakładanym tempie wzrostu na poziomie 4,2-5,5%
rynek surfaktantów do tworzyw sztucznych powinien osiągnąć w 2018 roku wartość 2,72 mld USD.
Rynek farb i lakierów charakteryzuje niższe, bo 2,0-3,5% tempo wzrostu, branża w 2009 roku zakupiła środki
powierzchniowo czynne o sumarycznej wartości 1,33 mld USD, co stanowiło 17% udziału w rynku. W 2018
roku wielkość rynku surfaktantów do zastosowania w tej aplikacji powinna wynieść 1,73 mld USD.
Wartość środków powierzchniowo czynnych stosowanych w przemyśle naftowym w 2009 roku wyniosła 1,07
mld USD, co stanowiło 14% rynku. Według AMI, prognozowane średnioroczne tempo wzrostu w branży
wyniesie 2,7-4,5%, w 2018 roku wartość sprzedaży surfaktantów na potrzeby przemysłu naftowego ma
wynieść 1,50 mld USD.
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Przemysł spożywczy w 2009 roku zanotował zapotrzebowanie na środki powierzchniowo czynne o wartości
960 mln USD (13% rynku). Produkty do tego przemysłu charakteryzują się wysoką jakością oraz muszą
spełniać odpowiednie standardy. Wartość sprzedaży środków powierzchniowo czynnych wykorzystywanych
w branży spożywczej w 2018 roku powinna wynieść 1,54 mld USD przy średniorocznym wzroście 4,5-6%.
Branża agrochemiczna stosuje surfaktanty głównie w środkach ochrony roślin jako środki wspomagające.
W 2009 roku branża zakupiła środki powierzchniowo czynne o wartości 750 mln USD, co stanowiło 10%
wartości rynku. Wzrost zapotrzebowania w branży kształtuje się na poziomie średniego zapotrzebowania
wśród ogółu aplikacji przemysłowych i prognozowany jest na 3,2-3,5% rocznie. W 2018 roku sprzedaż
środków powierzchniowo czynnych do zastosowań agrochemicznych powinna wynieść ponad 1 mld USD.
Wartość sprzedaży surfaktantów w poszczególnych gałęziach przemysłu w roku 2009 z prognozą na lata
2010-2018 (w mld USD)
2009

2010P

2012P

AAGR

2015P

2018P

AAGR

Tekstylia.................................................

1,8

1,8

2,0

2,8%

2,2

2,4

3,8%

Przemysł spożywczy..............................

1,0

1,0

1,1

4,5%

1,3

1,5

6,0%

Przemysł naftowy...................................

1,1

1,1

1,2

2,7%

1,3

1,5

4,5%

Agrochemikalia ......................................

0,8

0,8

0,8

3,2%

0,9

1,0

3,5%

Polimery .................................................

1,8

1,8

2,0

4,2%

2,3

2,7

5,5%

Farby i lakiery ........................................

1,3

1,4

1,4

2,0%

1,6

1,7

3,5%

Suma .....................................................

7,7

7,9

8,4

3,2%

9,6

10,9

4,5%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Surfaktanty stosowane w aplikacjach przemysłowych
Surfaktanty w aplikacjach przemysłowych są zazwyczaj produktami bardziej specjalistycznymi w odróżnieniu
od środków powierzchniowo czynnych do formulacji detergentowych. Istotny wpływ na dobór odpowiedniego
produktu ma ich budowa i właściwości. Oprócz własności myjących, czyszczących, pianotwórczych
i obniżania napięcia powierzchniowego istotne są również takie parametry jak zwilżalność, odporność na
specyficzne warunki, zdolność emulgowania i inne.
Możliwość zastąpienia tych wyrobów innymi produktami w aplikacjach przemysłowych jest ograniczona
i może mieć wpływ na cały proces wytwarzania produktu końcowego.
Niejonowe środki powierzchniowo czynne są obecnie najpowszechniej wykorzystywanymi spośród
wszystkich grup surfaktantów w aplikacjach przemysłowych. Ich udział stanowił w 2009 roku 43% rynku.
Natomiast wartość sprzedaży surfaktantów niejonowych użytych w aplikacjach przemysłowych wyniósł 3,2
mld USD. Zgodnie z raportem „World Surfactant Market” wartość ta ma w 2018 roku osiągnąć poziom 4,2
mld USD przy średniorocznym tempie wzrostu 2,3-3,5%.
Surfaktanty kationowe znalazły zastosowanie w każdej z sześciu największych gałęzi przemysłu, w 2009
roku produkty te stanowiły 21% rynku w aplikacjach przemysłowych o wartości 1,6 mld USD. Branża
zastosowań przemysłowych powinna w kolejnych latach zanotować wzrost zapotrzebowania na surfaktanty
kationowe na poziomie 4,5-6,5% rocznie, do wartości 2,6 mld USD w 2018 roku.
W 2009 roku wartość sprzedaży surfaktantów anionowych do aplikacji przemysłowych wyniosła 1,28 mld
USD, odpowiadając 17% wartości całkowitej. Szacuje się, że w kolejnych latach przyrost przychodów ze
sprzedaży tej grupy środków powierzchniowo czynnych będzie niski, ale stabilny (2,3-2,8%).
Prognozowana sprzedaż surfaktantów amfoterycznych na rok 2018 wynosi 850 mln USD. Segment tych
produktów ma osiągnąć bardzo wysokie, ponad 6%, tempo wzrostu. W 2009 środki amfoteryczne stanowiły
7-procentowy udział w rynku aplikacji przemysłowych z wartością sprzedaży w wysokości 500 mln USD.
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Wartość sprzedaży surfaktantów w aplikacjach przemysłowych w podziale na grupy produktów w roku 2009
z prognozą na lata 2010-2018 (w mld USD)
Typ produktu
Anionowe ...............................................

2009

2010P
1,3

1,3

2012P
1,4

AAGR
2,3%

2015P
1,5

2018P
1,6

AAGR
2,8%

Niejonowe ..............................................

3,2

3,3

3,4

2,3%

3,8

4,2

3,5%

Kationowe ..............................................

1,6

1,7

1,8

4,5%

2,2

2,6

6,5%

Amfoteryczne .........................................

0,5

0,5

0,6

5,5%

0,7

0,9

6,5%

Pozostałe ...............................................

1,1

1,1

1,2

3,0%

1,4

1,6

5,0%

Suma .....................................................

7,7

7,9

8,4

3,2%

9,6

10,9

4,5%

Objaśnienia: P – prognoza; AAGR – średnioroczna stopa wzrostu
Źródło: Acmite Market Intelligence, „World Surfactant Market”, lipiec 2010

Wartość rynku surfaktantów w Polsce
Wartość rynku surfaktantów w Polsce, na podstawie danych raportu AMI oraz statystyk importowych ze stron
United Data Statistics System, była szacowana na ok. 165 mln USD w 2009 roku. Udział Polski
w europejskim rynku surfaktantów stanowił ok. 2,5% rynku w 2009 roku.
Głównym obszarem zastosowania surfaktantów w Polsce jest chemia gospodarcza oraz środki higieny
osobistej i kosmetyki. Pozostałe branże to czyszczenie przemysłowe, przemysł tworzyw sztucznych, obróbka
metalu, przemysł agrochemiczny i budowlany.
Zarówno pod względem wartościowym, jak i ilościowym największa część przychodów ze sprzedaży
produktów Spółki w 2011 r. została wygenerowana ze sprzedaży surfaktantów do branży środków higieny
osobistej oraz chemii gospodarczej. Udział wartości sprzedaży Spółki do branży chemii gospodarczej oraz
środków higieny osobistej stanowił ok. 34,2%, do branż przemysłowych stanowił ok. 10%, zaś sprzedaż do
dystrybutorów stanowiła ok. 8,8% udziału w przychodach ze sprzedaży produktów PCC Exol w 2011 roku.
Branża chemii gospodarczej w Polsce
Zgodnie z publikacją „Chemia gospodarcza – sektor o wciąż rosnącym znaczeniu” zamieszczoną
w dwumiesięczniku „Chemia i Biznes”, branża ta dzięki konsekwentnemu rozwojowi odgrywa coraz
ważniejszą rolę w sektorze chemicznym w Polsce. Świadczy o tym relatywnie wysoki i rosnący udział
producentów chemii gospodarczej w łącznych przychodach firm sektora chemicznego wynoszący ok. 9%
w 2010 roku. Zgodnie z artykułem, polski przemysł chemiczny jest silnie skoncentrowany na produkcji tzw.
chemikaliów konsumpcyjnych, do których zalicza się środki chemii gospodarczej i higieny osobistej oraz
kosmetyki. Udział całego segmentu chemikaliów konsumpcyjnych osiągnął poziom 20% w 2010 roku
w łącznej produkcji sektora chemicznego, co znacznie przewyższa wartości osiągane w innych krajach Unii
Europejskiej i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie udział ten nie przekracza 10%. Zgodnie
z raportem EPS Media „Krajowa branża chemii gospodarczej – dziś i jutro” w 2010 roku wartość produkcji
sprzedanej, w tym branży chemii gospodarczej, wyniosła 3,5 mld zł. W okresie od 2005 do 2010 roku
wartość przychodów wygenerowanych przez chemię gospodarczą wzrosła o blisko 30%. W 2010 roku
nastąpił nieznaczny spadek wartości przychodów ze sprzedaży wyrobów chemii gospodarczej w wysokości
0,2% względem roku poprzedniego. Było to efektem ogólnego spowolnienia gospodarczego, które wpłynęło
na popyt ze strony gospodarstw domowych.
Silna pozycja sektora chemii gospodarczej wynika z licznych inwestycji zagranicznych. Do globalnych
koncernów obecnych na polskim rynku można zaliczyć: Unilever, Reckitt Benckiser, Henkel, Procter &
Gamble, McBride czy PZ Cussons. Do głównych czynników wpływających na atrakcyjność Polski jako
odpowiedniego regionu do prowadzenia produkcji wyrobów chemii gospodarczej można zaliczyć wzrost
popytu na rynku lokalnym, bliskość rynków Europy Zachodniej oraz korzystniejszy klimat biznesowy
przejawiający się stabilnością gospodarczą oraz polityczną, systemem podatkowym, a także przywilejami dla
przedsiębiorstw działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
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Ważniejsze fabryki zagranicznych producentów chemii gospodarczej i środków higieny osobistej w Polsce

Źródło: Emitent

Polski rynek chemii gospodarczej był jednym z najszybciej rosnących w Unii Europejskiej. W latach 20062009 dynamika wzrostu na polskim rynku chemii gospodarczej osiągnęła wzrost rzędu średnio 8% rocznie.
Jednym z najważniejszych czynników, które wpłynęły na tak znaczny wzrost sprzedaży, był eksport
z lokalnych fabryk globalnych producentów koncernów FMCG.
Produkcja sprzedana chemii gospodarczej w latach 2003-2010 (w mld zł)

Źródło: EPS Media, Raport „Krajowa branża chemii gospodarczej – dziś i jutro”, 2011 r.
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OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE
Podstawowe informacje
Nazwa i forma prawna: .............. PCC EXOL Spółka Akcyjna, PCC EXOL S.A.
Nazwa handlowa: ....................... PCC EXOL Spółka Akcyjna, PCC EXOL S.A.
Siedziba i adres: ........................ ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska
Numer telefonu: ......................... +48 71 794 21 27
Numer faksu: .............................. +48 71 794 25 50
Strona internetowa: .................... www.pcc-exol.pl
Adres poczty elektronicznej: ...... zarzad_exol@pcc.eu
KRS: ........................................... 0000306150
REGON: ..................................... 020716361
NIP: ............................................ 9880267207
Spółka została zawiązana w dniu 26 marca 2008 r. przez PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
Dolnym, na podstawie aktu notarialnego (repertorium A numer 5041/2008).
W dniu 16 maja 2008 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000306150.
Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów
prawa.
Przedmiot działalności
Przedmiot działalności Spółki został określony w § 4 Statutu Spółki.
Spółka należy do Grupy PCC SE. Branżowym inwestorem Grupy PCC SE jest niemiecka firma PCC SE,
która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw,
tworzyw sztucznych i metalurgii.
Jako producent chemikaliów, PCC SE jest liderem środkowoeuropejskiego, a częściowo ogólnoeuropejskiego
rynku w wybranych segmentach produktowych, w tym na rynku polioli, chloru, surfaktantów, fosforopochodnych
i bisfenolu-A.
Spółka produkuje środki powierzchniowo czynne (surfaktanty).
Kapitał zakładowy
Aktem zawiązania Spółki ustalono wysokość kapitału zakładowego Spółki na kwotę 500.000 PLN, który
dzielił się na 5.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 5.000, o wartości nominalnej 100 PLN każda.
Wszystkie akcje objęła PCC Rokita. Akcje Serii A zostały opłacone gotówką w ¼ części, ich wartości
nominalnej, czyli w kwocie 125.000 PLN w dniu 4 kwietnia 2008 r., a więc jeszcze przed zarejestrowaniem
Spółki. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 16 maja 2008 r. Pokrycie
pozostałych ¾ części akcji serii A nastąpiło po zarejestrowaniu Spółki, w dniu 12 marca 2010 r., kiedy
wpłacono kwotę 375.000 PLN.
Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2010 r., repertorium A numer
1353/2010, podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 500.000 PLN o kwotę 29.700.000 PLN do kwoty
30.200.000 PLN poprzez emisję 297.000 nowych akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 297.000,
o wartości nominalnej 100 PLN każda. Wszystkie akcje nowe akcje serii B zostały objęte przez
dotychczasowego jedynego akcjonariusza, tj. PCC Rokita. Akcje Serii B zostały pokryte w całości wkładem
pieniężnym w kwocie 29.700.000 PLN.
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Podwyższenie kapitału zakładowego związane z emisją Akcji Serii B zostało wpisane do rejestru
przedsiębiorców KRS w dniu 18 czerwca 2010 r.
W dniu 31 października 2011 r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, repertorium A
numer 5422/2011, dokonano kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Tym razem
podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 30.200.000 PLN o kwotę 121.100.000 PLN, czyli do kwoty
151.300.000 PLN poprzez emisję 1.211.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do
1.211.000, o wartości nominalnej 100 PLN każda. Wszystkie Akcje Serii C zostały objęte przez PCC Rokita
w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PCC Rokita tj. Kompleksu KA,
który jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych.
Własność aportu, czyli własność Kompleksu KA została przeniesiona na Spółkę na podstawie zawartej
z PCC Rokita w dniu 31 października 2011 r. umowy objęcia akcji oraz umowy przeniesienia zorganizowanej
części przedsiębiorstwa, repertorium A numer 5428/2011. Aport został wyceniony na kwotę 121.100.000
PLN, co odpowiada jego wartości godziwej. Podwyższenie kapitału zakładowego związane z emisją Akcji
Serii C zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 9 grudnia 2011 r.
Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2012 r., repertorium A
numer 248/2012 dokonano podziału (splitu) Akcji Istniejących Spółki, podziału serii C na dwie serie akcji (C1
i C2), oraz zmiany rodzaju i uprzywilejowania Akcji Istniejących Spółki.
Na mocy uchwały dokonano podziału wszystkich Akcji Istniejących Spółki w taki sposób, że wartość
nominalna każdej Akcji Istniejącej została obniżona do kwoty 1,00 PLN.
W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały Nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie
zamiany części akcji na okaziciela serii C na akcje imienne serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, wyżej wskazaną uchwałą, postanowiło dokonać podziału serii C, składającej się ze 121.100.00 akcji
na dwie serie „C1” i „C2” w wyniku czego powstało:
–

93.866.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o numerach od nr 1 do
93.866.000,

–

27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o numerach od
nr 1 do 27.234.000.

Akcje imienne serii C1, tak samo jak akcje imienne serii A i B, są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu
w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu (§ 6 ust. 2 Statutu
Spółki).
Wszystkie zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 16 stycznia 2012 r. zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 3 lutego 2012 r.
Przed rejestracją zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2012 r. akcje serii C, jako akcje na okaziciela nie były
uprzywilejowane. Przywilej głosowy został przyznany wyłącznie akcjom serii C1, które stały się akcjami
imiennymi.
Na Datę Prospektu wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosił 151.300.000 PLN i dzielił się na
151.300.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym:
i.

500.000 Akcji Serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o numerach od nr 1 do nr 500.000,

ii.

29.700.000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o numerach od nr 1 do 29.700.000

iii.

93.866.000 Akcji Serii C1 o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o numerach od nr 1 do 93.866.000,

iv.

27.234.000 Akcji Serii C2 o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o numerach od 1 do 27.234.000.

Wszystkie Akcje Istniejące zostały wyemitowane na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Spółek
Handlowych.
Od czasu ich wyemitowania do Daty Prospektu, Akcje Istniejące nie znajdowały się w obrocie na rynku
regulowanym. Akcje Istniejące mają formę dokumentu.
Na Datę Prospektu Spółka nie posiada żadnych akcji własnych ani osobiście ani przez inne podmioty.
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Akcje założycielskie, czyli Akcje Serii A, opłacone zostały gotówką w ¼ części ich wartości przed
zarejestrowaniem Spółki. Pozostałe Akcje Serii A oraz Akcje Serii B oraz Serii C1 i C2 zostały pokryte
w całości po zarejestrowaniu Spółki.
Akcje Serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą Akcję tej Serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Serii B są akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą Akcję tej Serii przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki
Akcje Serii C1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą Akcję tej
Serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje Serii C2 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2012 r., repertorium A numer
632/2012 zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 26 kwietnia
2012 r., repertorium A nr 2380/2012 („Uchwała o Podwyższeniu”) dokonano podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 151.300.000 PLN do kwoty nie mniejszej niż 151.300.001 PLN i nie większej niż
186.300.000 PLN, to jest o kwotę nie niższą niż 1 PLN i nie wyższą niż 35.000.000 PLN. Podwyższenie
kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez publiczną emisję obejmującą nie mniej niż 1 i nie więcej niż
35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje Serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami
pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii D wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu
art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii D zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, w rozumieniu art. 3
ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7) Uchwały o Podwyższeniu, Zarząd Spółki został upoważniony do określenia
ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D.
Dnia 17 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji
obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na jej podstawie Spółka
wyemituje nie więcej niż 24.000 imiennych obligacji zamiennych o wartości nominalnej 1.000 EUR każda
i o łącznej wartości nie większej niż 24.000.000 EUR („Obligacje”). Obligacje uprawniają do objęcia
emitowanych przez Spółkę Akcji serii E, posiadają formę dokumentu i są niezabezpieczone.
Spółka planuje skierować propozycję nabycia wszystkich Obligacji do PCC SE w sposób nie stanowiący
oferty publicznej (subskrypcja prywatna).
W związku z powyższym również w dniu 17 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
uchwałę nr 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „E”
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu spółki oraz
w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Uchwałą tą dokonano warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000.000 PLN poprzez emisję nie
więcej niż 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 1 PLN każda i łącznej wartości nie
większej niż 100.000.000 PLN („Akcje serii E”). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało
wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 18 czerwca 2012 r.
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie realizacji praw przyznanych
posiadaczom Obligacji. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
będą wyłącznie posiadacze Obligacji. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji
serii E zostało wyłączone w całości. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o ubieganiu się
o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji serii E.
Obligatariuszom uprawnionym z Obligacji przysługuje prawo do objęcia odpowiedniej liczby Akcji serii E.
Liczba Akcji serii E przyznawanych za jedną Obligację będzie równa ilorazowi wartości nominalnej jednej
Obligacji i ceny zamiany Akcji serii E przyznawanych w zamian za Obligacje.
Cena zamiany Akcji serii E, wydawanych w zamian za Obligacje, będzie wynosić:
a) w przypadku dokonania zamiany Obligacji na Akcje serii E po upływie 12 (dwunastu) miesięcy, ale nie
później niż przed upływem 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty emisji Obligacji – cena zamiany
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Akcji serii E będzie ustalona jako 120% (sto dwadzieścia procent) ceny emisyjnej akcji serii D Spółki
oferowanych przez Spółkę Inwestorom Instytucjonalnym w pierwszej ofercie publicznej akcji Spółki;
b) w przypadku dokonania zamiany Obligacji na Akcje serii E po upływie 24 (dwudziestu czterech)
miesięcy, ale nie później niż przed upływem 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty emisji Obligacji
– cena zamiany Akcji serii E będzie ustalona jako 140% (sto czterdzieści procent) ceny emisyjnej akcji
serii D Spółki oferowanych przez Spółkę Inwestorom Instytucjonalnym w pierwszej ofercie publicznej
akcji Spółki;
c) w przypadku dokonania zamiany Obligacji na Akcje serii E po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy
od daty emisji Obligacji – cena zamiany akcji serii E będzie ustalona jako 160% (sto sześćdziesiąt
procent) ceny emisyjnej akcji serii D Spółki oferowanych przez Spółkę Inwestorom Instytucjonalnym
w pierwszej ofercie publicznej akcji Spółki.
W każdym wypadku liczba Akcji serii E obejmowanych przez Obligatariuszy w wyniku zamiany wszystkich
Obligacji nie może być wyższa niż liczba Akcji serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały
o warunkowym podwyższeniu kapitału.
W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem dokonania zamiany
Obligacji na Akcje serii E, Cena zamiany akcji serii E zostanie powiększona lub pomniejszona w takiej samej
proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku do
wartości nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia uchwały emisyjnej Obligacji.
Obligatariusze będą uprawnieni do zamiany Obligacji na Akcje serii E dopiero po 12 miesiącach od dnia
dopuszczenia do obrotu praw do akcji serii D Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
do daty wykupu Obligacji.
Nie istnieją żadne akcje Spółki inne niż akcje Spółki stanowiące udział w kapitale zakładowym Spółki.
Spółka nie jest emitentem papierów wartościowych zamiennych, wymiennych ani też papierów wartościowych
z warrantami, poza obligacjami zamiennymi opisanymi powyżej.
Kapitał zakładowy Spółki nie jest warunkowo lub bezwarunkowo przedmiotem opcji.
Zarówno Statut jak i regulaminy Spółki nie zawierają postanowień, na podstawie których warunki obniżania
i podwyższania kapitału zakładowego Spółki zostałyby ujęte bardziej rygorystycznie niż określone wymogami
obowiązującego prawa.
Statut ani regulaminy Spółki nie zawierają postanowień na podstawie których, po przekroczeniu progowej
wielkości posiadanych akcji, akcjonariusz byłby zobowiązany zawiadomić o tym Spółkę.
Statut ani regulaminy Spółki nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie
lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Spółką.
Zmiany kapitału zakładowego
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat zmiany wysokości wyemitowanego kapitału zakładowego
oraz liczby Akcji Istniejących Spółki.
Na dzień
1 stycznia

31 grudnia

kapitał zakładowy (w zł) / liczba akcji / wartość nominalna akcji (w zł)
2012 .................................................................

151 300 000 / 151 300 000 / 1*

2011 .................................................................

30 200 000 / 302 000 / 100

151 300 000 / 1 513 000 / 100

2010 .................................................................

500 000 / 5 000 / 100

30 200 000 / 302 000 / 100

2009 .................................................................

500 000 / 5 000 / 100

500 000 / 5 000 / 100

2008 .................................................................

500 000 / 5 000 / 100

* Nie na dzień 1 stycznia 2012 r., lecz na Datę Prospektu – po rejestracji podziału Akcji Spółki
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Kapitał docelowy
Statut Spółki nie zawiera postanowień upoważniających Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego.
Spółka nie posiada żadnych informacji dotyczących zobowiązań w odniesieniu do kapitału docelowego
Spółki lub zobowiązań do podwyższenia kapitału Spółki ani też informacji o prawach nabycia jej akcji.
Grupa
Spółka należy do grupy kapitałowej PCC SE kontrolowanej przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu
(Republika Federalna Niemiec). W skład grupy kapitałowej PCC SE wchodzi ponad 70 spółek prowadzących
działalność na terenie 12 krajów w obszarze chemii, energetyki oraz logistyki.
PCC SE sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Spółką. PCC SE jest właścicielem wszystkich Akcji
Istniejących Spółki.
Waldemar Preussner jest właścicielem wszystkich akcji PCC SE i jest tym samym podmiotem faktycznie
sprawującym kontrolę nad Emitentem.
Spółka nie posiada własnej grupy kapitałowej, gdyż Spółka nie posiada żadnych podmiotów zależnych.
Istotne podmioty Grupy
Spółka nie posiada grupy kapitałowej, gdyż Spółka nie posiada żadnych podmiotów zależnych. Spółka nie
posiada udziału w innych przedsiębiorstwach.
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY
Zarząd
Skład Zarządu
W skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób, w tym Prezes Zarządu, powoływanych przez Radę
Nadzorczą, na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Do
Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Nowo powołany członek
Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w miejsce którego został powołany. Członkowie Zarządu
mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą oraz przez Walne Zgromadzenie.
Obecnie Zarząd jest dwuosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni Marcin Żurakowski, a funkcję Wiceprezesa
Zarządu pełni Rafał Zdon.
Kompetencje Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz przed władzami administracyjnymi, sądowymi
oraz wobec osób trzecich. Zarząd działa zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki. Od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie, Zarząd działać będzie także
na podstawie aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Spółki przez przepisy prawa lub Statut Spółki. Do szczególnych zadań Zarządu
należą między innymi prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki i jego przedstawicielstw w kraju i za granicą,
sporządzenie i przedkładanie Radzie Nadzorczej budżetu operacyjnego Spółki na następny rok
obrachunkowy, niezwłoczne powiadamianie Rady Nadzorczej o nadzwyczajnych zmianach sytuacji
finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka, sporządzanie
sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości i sprawozdań
z działalności Spółki w roku obrotowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały jest wymagane w przypadku
zaciągania zobowiązań inwestycyjnych w wysokości przekraczającej 200.000 PLN, zaciągania zobowiązań
w zakresie zakupu surowca niezbędnego do produkcji Spółki w wysokości wyższej niż 3.000.000 PLN oraz
zaciągania innych zobowiązań w wysokości przekraczającej 400.000 PLN.
Sposób funkcjonowania Zarządu
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
Działalnością Zarządu kieruje jego Prezes. W przypadku Zarządu jednoosobowego jest on upoważniony do
składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki samodzielnie. W przypadku
Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Członkowie
Zarządu kierują poszczególnymi dziedzinami działalności Spółki w zakresie określonym przez Prezesa
Zarządu.
Od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki będą
pozostawać w tym obrocie, polityka wynagrodzeń członków Zarządu będzie uwzględniać zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń
dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenia KE z dnia 30 kwietnia
2009 roku (2009/385/WE).
Od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki będą
pozostawać w tym obrocie, Zarząd przez zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym
obowiązany jest zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na zawarcie takiej umowy.
Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych przez Spółkę
z podmiotem z Grupy Kapitałowej PCC SE w ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółki.
Prezes Zarządu zwołuje i kieruje posiedzeniami Zarządu lub upoważnia w tym celu innego członka Zarządu.
Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni
o posiedzeniu oraz przynajmniej połowa członków Zarządu jest obecna na posiedzeniu. Uchwały Zarządu
wieloosobowego zapadają większością głosów, przy czym w przypadku równego wyniku głosowania, głos
decydujący ma Prezes Zarządu. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, ale każdy z członków Zarządu
może wnioskować o głosowanie tajne.
W sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, którą może
reprezentować członek RN, na podstawie upoważnienia udzielonego przez RN albo pełnomocnicy powołani
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Zarządu
Imię i nazwisko

Stanowisko

Data objęcia funkcji
w obecnej kadencji

Data upływu
obecnej kadencji

Marcin Żurakowski

Prezes Zarządu

1 lutego 2012 r.

1 lutego 2015 r.

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu

1 lutego 2012 r.

1 lutego 2015 r.

Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach
Pełniona funkcja

Czy funkcja jest
pełniona obecnie?

PCC Utilities S.A.

Prezes Zarządu

Tak

Rafał Zdon

PCC Rokita S.A.

Wiceprezes Zarządu

Tak

Rafał Zdon

Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

Rafał Zdon

PCC Chlor-Alkali Sp. z o.o.

Prokurent

Tak

Rafał Zdon

Zakład Usługowo-Serwisowy „LabMatic” Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

Tensis Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

Ekologistyka Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Rafał Zdon

PCC Rokita Polyurethanes Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

Biuro Projektowo-Inżynieryjne „Technochem” Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

Labanalityka Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

MCAA Europejska Spółka Akcyjna

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

PCC P4 Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

Chemi-Progress Polska Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

Chemi-Plan S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

PCC Prodex Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Rafał Zdon

Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita” Członek Rady Nadzorczej
Sp. z o.o.

Tak

Rafał Zdon

Kosmet Sp. z o.o.

Tak

Imię i nazwisko
Rafał Zdon

Spółka

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Zdon

Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Rafał Zdon

PCC Utilities S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Rafał Zdon

Delta Business Solutions

Wspólnik

Nie

Prezes Zarządu

Tak

Marcin Żurakowski

PCC Consumer Products S.A.

Marcin Żurakowski

Tensis Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Marcin Żurakowski

PCC Consumer Products S.A.

Członek Zarządu

Tak

Marcin Żurakowski

Fabryka Zapałek S.A. w Czechowicach

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Marcin Żurakowski

Kosmet Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Marcin Żurakowski

Kosmet-Rokita Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Marcin Żurakowski

Tensis Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Nie
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Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Zarządu.
Marcin Żurakowski
Marcin Żurakowski jest Prezesem Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2012 r. W latach 2002-2006 pełnił funkcję
Menedżera Marketingu i Sprzedaży w PCC Rokita S.A., a w latach 2006-2007 był członkiem Zarządu
i Dyrektorem Handlowym Tensis Sp. z o.o., gdzie od roku 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od listopada
2011 r. był członkiem Zarządu PCC Consumer Products S.A., natomiast od stycznia 2012 r. jest Prezesem
Zarządu tejże spółki.
Marcin Żurakowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawnej Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu), gdzie ukończył studia magisterskie w zakresie Gospodarki Narodowej
(Finansów i Bankowości). Na tej samej uczelni uczęszczał ponadto na studia podyplomowe w zakresie
Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie (Executive MBA Program).
Rafał Zdon
Rafał Zdon jest Wiceprezesem Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2012 r., a wcześniej od września 2010 r. do
sierpnia 2011 r. był jej prokurentem. Ponadto od dnia 18 sierpnia 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu
Spółki. Od września 1996 r. do stycznia 1997 r. pracował jako Licencjonowany Makler Papierów
Wartościowych w Południowo-Zachodnim Domu Maklerskim S.A. we Wrocławiu, następnie od lutego 1997 r.
do czerwca 1998 r. jako Project Manager w OMB Consulting Sp. z o.o. Od lipca 1997 r. przez rok pełnił
funkcję Głównego Specjalisty ds. Inwestycji Kapitałowych w Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Od października
2001 r. do sierpnia 2002 r. był Dyrektorem Finansowym oraz członkiem Zarządu Jaroma S.A., następnie od
września 2002 do kwietnia 2005 r. Dyrektorem Finansowym i członkiem Komitetu Dyrekcyjnego ICC Pasłęk
Sp. z o.o. Od maja 2005 r. pełnił szereg funkcji w Bunge Group Ltd. Od czerwca 2008 roku pełni funkcję
Dyrektora Finansowego w PCC Rokita S.A. W styczniu 2010 r. został ponadto członkiem Zarządu tejże
Spółki, a w październiku Wiceprezesem.
Rafał Zdon jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawnej Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu), gdzie ukończył studia magisterskie w zakresie Finansów i Bankowości, uzyskując tytuł
magistra ekonomii. Ukończył ponadto studia podyplomowe z Industrial Policy & Corporate Strategy na
Maastricht School of Management, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu – National Louis University,
uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA).
Adres służbowy wszystkich członków Zarządu to PCC Exol S.A., 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4.
Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną,
z pięciu do siedmiu osób, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa
trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat
członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, przy czym jeżeli wygaśnie mandat członka Rady
Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji
przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje
czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne
Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu
kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady
Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
Na Datę Prospektu Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, członkami Rady Nadzorczej są Waldemar
Preussner, Alfred Pelzer, Wiesław Klimkowski, Adam Flis i Daniel Ozon.

165

PROSPEKT EMISYJNY – ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY

Kompetencje Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej aktywności.
Zgodnie ze Statutem Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy monitorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz
zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie
niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyrażanie
zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź
w użytkowaniu wieczystym, wyrażenie zgody na zawarcie umowy handlowej, zawieranej przez Spółkę
w ramach realizacji jej podstawowej działalności, o wartości przekraczającej 15% przychodów
zrealizowanych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym, wyrażenie zgody na dokonanie czynności
prawnej, jeżeli skutkiem jej jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości
przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, z wyłączeniem czynności przewidzianych w budżecie Spółki
zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę
umowy z podmiotem powiązanym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie
art. 60 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w okresie gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę
będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
W ramach szczególnych obowiązków Rada Nadzorcza ocenia ponadto sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty oraz sprawozdania finansowe,
a także składa pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków
Zarządu oraz ustala wysokość ich wynagrodzeń, zawiesza z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
a także deleguje swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności.
Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący
Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenia zwoływane są na pisemny wniosek Zarządu bądź
członka RN. W takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili
złożenia wniosku.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. Dla
ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków RN
w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby
członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo w formie uchwał, może jednak delegować członków do
indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Komitety Rady Nadzorczej
Na Datę Prospektu w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają żadne komitety.
Komitet Audytu
Spółka nie przewiduje powoływania Komitetu Audytu. W okresie gdy papiery wartościowe wyemitowane
przez Spółkę będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a w skład Rady Nadzorczej Spółki będzie
wchodziło nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu zostaną powierzone całej Radzie
Nadzorczej.
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Członkowie Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko

Stanowisko

Waldemar Preussner

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Data objęcia funkcji w obecnej
kadencji
Data upływu obecnej kadencji
17 maja 2012 r.

30 czerwca 2014 r.

Alfred Pelzer

Członek Rady Nadzorczej

17 maja 2012 r.

30 czerwca 2014 r.

Wiesław Klimkowski

Członek Rady Nadzorczej

30 czerwca 2011 r.

30 czerwca 2014 r.

Adam Flis

Członek Rady Nadzorczej

30 czerwca 2011 r.

30 czerwca 2014 r.

Daniel Ozon

Członek Rady Nadzorczej

17 maja 2012 r.

30 czerwca 2014 r.

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach
Imię i nazwisko

Spółka

Waldemar Preussner

PCC SE

Waldemar Preussner

Pełniona funkcja

Czy funkcja jest
pełniona obecnie?

Przewodniczący Rady
Administrującej

Tak

MCAA SE

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Waldemar Preussner

PCC Utilities S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Waldemar Preussner

PCC Synteza S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Waldemar Preussner

PCC Development Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Komandytariusz

Tak

Waldemar Preussner

Silesia-Kalk Sp. z o.o.

Wspólnik / Członek Rady
Nadzorczej

Tak

Waldemar Preussner

PCC Power Gubin S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Waldemar Preussner

PCC Rokita S.A.

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Tak

Waldemar Preussner

PCC Consumer Products Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Waldemar Preussner

PCC Prodex Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC Chemax Inc.

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC SE

Dyrektor Zarządzający,
Wiceprzewodniczący Rady
Administrującej

Tak

Alfred Pelzer

PCT S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

MCAA SE

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC Rokita S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC Synteza S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC Intermodal S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC Autochem Sp. z o. o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC Chlor- Alkali Sp. z o.o.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Tak

Alfred Pelzer

PCC Rokita Polyurethanes Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Prezes Zarządu

Tak

Wiesław Klimkowski

PCC Rokita S.A.

Wiesław Klimkowski

Chemi-Progress Polska Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

Zakład Budowy Aparatury „Apakor-Rokita” Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

PCC Autochem Sp. z o. o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

PCC Chlor- Alkali Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

Ekologistyka Sp. z o.o.

Prokurent

Tak

Wiesław Klimkowski

Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej
„Kosmet-Rokita” Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

PCC Rokita Polyurethanes Sp. z o.o.

Prokurent

Tak

Wiesław Klimkowski

Biuro Projektowo Inżynieryjne „Technochem” Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak
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Imię i nazwisko

Spółka

Pełniona funkcja

Czy funkcja jest
pełniona obecnie?

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Prezes Zarządu

Tak

Wiesław Klimkowski

Tensis Sp. z o.o.

Wiesław Klimkowski

Silesia-Kalk Sp. z o.o.

Wiesław Klimkowski

Silesia-Kalk Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Nie

Wiesław Klimkowski

Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

Makhteshim Agan Agro Poland S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Wiesław Klimkowski

PCC Consumer Products Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

Kosmet Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

Chemi-Plan S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

PCC Rokita S.A.

Członek Zarządu

Nie

Wiesław Klimkowski

PCC P4 Sp. z o.o.

Prokurent

Nie

Wiesław Klimkowski

ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Nie

Wiesław Klimkowski

Ekologistyka Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Nie

Wiesław Klimkowski

Ekologistyka Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Nie

Wiesław Klimkowski

Ekologistyka Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Wiesław Klimkowski

PCC Envolt Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Wiesław Klimkowski

Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony Środowiska
„Gekon” SA w likwidacji

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Wiesław Klimkowski

Silesia-Kalk Sp. z o.o.

Udziałowiec

Tak

Wiesław Klimkowski

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Członek Rady Izby

Tak

Wiesław Klimkowski

Fundacja dla Dolnośląskiego Klastra Surowcowego

Członek Rady Fundacji

Nie

Daniel Ozon

Sarko Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Daniel Ozon

Glapi Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Daniel Ozon

Rublio Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Daniel Ozon

Agel Polska S.A.

Członek Zarządu

Tak

Daniel Ozon

For-Net S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Daniel Ozon

Stocznia Gdańska S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Daniel Ozon

Gaudi Management S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Daniel Ozon

Polski Gaz S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Daniel Ozon

Ventus Asset Management S.A.

Wspólnik

Tak

Daniel Ozon

New Carbon Hightech Design S.A.

Akcjonariusz

Tak

Daniel Ozon

Polski Koks S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Nie

Daniel Ozon

Ferrum S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej.
Waldemar Preussner
Waldemar Preussner zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 17 maja 2012 r. W latach 1984-1993 pełnił
funkcję Zastępcy Kierownika Działu Zaopatrzenia Ruetgers VFT AG. Od 1994 r. związany z grupą PCC jako
Prezes Zarządu Petro Carbo Chem GmbH. Od 1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
PCC AG. Obecnie przewodniczy Radzie Administrującej PCC SE. Waldemar Preussner jest jedynym
akcjonariuszem PCC SE.
Waldemar Preussner ukończył ekonomię na uniwersytecie w Bielefeld, gdzie uzyskał tytuł Magistra ekonomii.
dr Alfred Pelzer
Alfred Pelzer zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 17 maja 2012 r. W latach 1988-1990 Koordynator Sieci
Zbytu w spółce KKB Leben (Citibank AG, Dusseldorf). Od 1991 do 1994 r. Dyrektor Regionu Centralnej oraz
Wschodniej Europy w Spies Hecker GmbH (Hoechst AG). Od 1995 związany z Grupą PCC. Pełnił funkcje
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Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora Zarządzającego Petro Carbo Chem GmbH oraz Członka Zarządu PCC AG.
Od lutego 2007 r. pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego PCC SE oraz Wiceprzewodniczącego Rady
Administrującej PCC SE.
Alfred Pelzer jest absolwentem Wyższych Studiów Zarządzania i Managemantu Uniwersitat-GH-Siegen,
Studiów Języka Rosyjskiego Uniwersitat-GH-Siegen. Alfred Pelzer ukończył także Akademię Politechniczną
w Mińsku, gdzie uzyskał tytuł Doktora.
Adam Flis
Adam Flis zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 20 sierpnia 2008 r. W latach 1994-1997 pełnił funkcję
Dyrektora PetrolChem Sp. z o.o., a w latach 1997-2000 pracował jako Główny Specjalista w PCC S.A. Od
roku 1998 do 2001 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Dresdner Bank Zurich, a w latach 2000-2011 był
Dyrektorem PCC GmbH.
Adam Flis ukończył Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania na Wydziale Nauk EkonomicznoSpołecznych oraz Ukraiński Uniwersytet Technologii Chemicznej w Dniepropietrowsku w zakresie
Technologii Chemicznej, gdzie uzyskał tytuł Inżyniera.
Wiesław Klimkowski
Wiesław Klimkowski zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 26 marca 2008 r. Od 1 czerwca 1999 r. do
końca listopada 2002 r. pracował w PCC Rokita S.A. jako Kierownik Projektu, w tej samej spółce od
początku grudnia 2002 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy
Kapitałowej. Od stycznia 2005 r. był członkiem Zarządu PCC Rokita S.A., a w październiku 2010 r. został
Prezesem Zarządu tejże Spółki.
Wiesław Klimkowski ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie studiował
prawo. Na tej samej uczelni studiował ponadto zarządzanie.
Daniel Ozon
Daniel Ozon zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 17 maja 2012 r. Od 1997 do 2004 r. związany
z Citibank gdzie pełnił kolejno funkcję analityka w Departamencie Corporate Finance, Dyrektora
Departamentu Finansowania i Handlu oraz Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji. Od 2004 do 2006 r.
pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego BBK Polska. W latach 2006-2008 Wiceprezes odpowiedzialny za
restrukturyzację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Od 2008 do 2009 r. Dyrektor Zarządzający Gaudi
Management S.A. Aktualnie Członek Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie ukończył kierunek
Międzynarodowe Stosunki gospodarcze i polityczne.
Adres służbowy wszystkich członków Rady Nadzorczej to PCC Exol S.A., 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4.
Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
Powiązania rodzinne
Według najlepszej wiedzy Spółki nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy członkami Zarządu lub
członkami Rady Nadzorczej Spółki.
Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w innych podmiotach
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Wiesław Klimkowski jest członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego, pełnił ponadto funkcję członka Rady Fundacji dla Dolnośląskiego Klastra Surowcowego.
Konflikt interesów
Na członkach organów Spółki zgodnie z przepisami prawa ciąży obowiązek działania w interesie Spółki.
Ponadto na Członkach Rady Nadzorczej Spółki ciąży dodatkowo obowiązek niezależności. Wymóg ten wynika
z natury Spółki Akcyjnej oraz charakteru spółki publicznej. Zarówno Członkowie Zarządu, jak i Członkowie
Rady Nadzorczej Spółki poza pełnieniem funkcji w organach Spółki zasiadają również w organach spółek
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z grupy PCC SE. Pełen wykaz spółek z Grupy Kapitałowej PCC SE, w których organach zasiadają członkowie
organów Spółki został przedstawiony powyżej. Za swoją działalność na rzecz Spółek z Grupy Kapitałowej PCC
SE osoby te często otrzymują wynagrodzenie od poszczególnych spółek. W związku z powyższym istnieje
potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. Konflikt ten mógłby polegać na kolizji pomiędzy
obowiązkiem działania w interesie Spółki lub zachowywania niezależności a obowiązkiem działania w interesie
innej spółki z Grupy Kapitałowej PCC SE lub osobistymi interesami danej osoby. Interesy każdego z tych
podmiotów, szczególnie po upublicznieniu Spółki, nie muszą być tożsame z interesami Spółki lub jej
akcjonariuszy. Istnieje ryzyko, że w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów konflikt ten zostanie rozstrzygnięty
na niekorzyść Spółki.
Umowy i porozumienia z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej
Według najlepszej wiedzy Spółki nie istnieją żadne umowy pożyczek, kredytu, gwarancji i innych pożyczek
świadczonych przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki lub członków Rady Nadzorczej Spółki
Według najlepszej wiedzy Spółki, z wyjątkiem umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Spółki, nie
istnieją żadne umowy zawarte między Spółką a członkami Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki,
w tym kontrakty menedżerskie, umowy-zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o pracę, umowy
o zachowanie poufności, umowy konsultingowe czy umowy o zakazie konkurencji.
Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na
mocy których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej
Według najlepszej wiedzy Spółki na Dzień Prospektu nie istnieją takie umowy ani porozumienia.
Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie
Z posiadanych przez Emitenta informacji, pozyskanych z zachowaniem należytej staranności wynika, że
obecni członkowie organów zarządzających, nadzorczych i administracyjnych oraz dotychczasowi
akcjonariusze Emitenta nie zamierzają nabywać Akcji Oferowanych w Ofercie oraz nie zamierzają objąć
ponad 5% Akcji Oferowanych, z wyjątkiem p. Marcina Żurakowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, który
zamierza objąć Akcje Oferowane w Ofercie, przy czym nie zamierza obejmować akcji stanowiących ponad 5%
w kapitale zakładowym.
Akcje Istniejące lub prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady
Nadzorczej
Według wiedzy Emitenta na Datę Prospektu członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie są
w posiadaniu żadnych Akcji ani praw do Akcji Spółki.
Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zasiadających w Zarządzie oraz Radzie
Nadzorczej Spółki, z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie albo Radzie Nadzorczej
Polisa zawarta z Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność
cywilna członków organów za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem
powierzonych obowiązków. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 30.000.000 PLN.
Ubezpieczenie obowiązuje od 23 stycznia 2012 do 22 stycznia 2013 r.
Kwoty wydzielone na świadczenia emerytalne
Rezerwa na odprawy emerytalne Spółki na koniec roku 2011 wynosi 85.542,69 PLN.
Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zasiadających w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej
Spółki
Grzegorz Siębab złożył w dniu 18 sierpnia 2011 r. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
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Odprawy lub odszkodowania, w tym za zastosowanie się do zakazu konkurencji, dla członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przysługują żadne odprawy ani odszkodowania.
Zasady udzielania prokury albo pełnomocnictw przez Spółkę
W Spółce brak jest szczególnych zasad udzielania prokury. Prokura udzielana jest na zasadach ustawowych
w drodze uchwały Zarządu. Aktualnie Prokurentem Spółki jest Wiesław Skorupa.
Zarząd Spółki udziela pełnomocnictw zarówno o charakterze generalnym, jak i rodzajowym do załatwiania
określonych spraw, jak i pełnomocnictw szczególnych.
Ograniczenia uzgodnione przez członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w zakresie obrotu
papierami wartościowymi Spółki
Według najlepszej wiedzy Spółki nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie obrotu papierami wartościowymi
Spółki uzgodnione przez członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa popełnionymi przez członków Zarządu Spółki lub Rady
Nadzorczej Spółki (ostatnie pięć lat)
Według najlepszej wiedzy Spółki w stosunku do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie zapadły
żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
Informacje w sprawie toczących się lub grożących postępowań sądowych lub pozasądowych
prowadzonych przeciwko członkom Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki
Według najlepszej wiedzy Spółki nie toczą się żadne postępowania przeciwko członkom Zarządu lub Rady
Nadzorczej Spółki w związku z nieprawidłowościami w obrocie gospodarczym, nieprawidłowościami
finansowymi i podatkowymi.
Czy członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki otrzymali sądowy zakaz działania jako
członek organów jakiejkolwiek spółki lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiejkolwiek spółki (ostatnie pięć lat)
Według najlepszej wiedzy Spółki członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali
w ciągu ostatnich 5 lat takiego zakazu.
Informacje na temat wszelkich przypadków upadłości, wszczęcia lub prowadzenia postępowania
naprawczego, likwidacji bądź ustanowienia zarządu komisarycznego, podmiotów, w których
członkowie Zarządu Emitenta lub Rady Nadzorczej Emitenta pełnili podobne funkcje (przez ostatnie
5 lat)
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Wiesław Klimkowski jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Inżynierii i Ochrony Środowiska GEKON S.A. w likwidacji oraz członkiem Rady Nadzorczej
Zakładów Mechaniczno-Budowlanych „BUMET-ROKITA” Sp. z o.o., w stosunku do którego przeprowadzono
postępowanie upadłościowe. Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony Środowiska GEKON S.A. zostało
postawione w stan likwidacji ze względu na to, że w ocenie właściciela przynosiło zbyt niskie zyski. Zarząd
Zakładów Mechaniczno-Budowlanych „BUMET-ROKITA” Sp. z o.o. zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości
spółki z możliwością zawarcia układu ze względu na utratę płynności finansowej.
Prezes Zarządu Spółki Marcin Żurakowski jest jednocześnie wspólnikiem PPU Elmabex Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej. Spółka zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku płynności finansowej.
Ogłoszenie upadłości nastąpiło zgodnie z przepisami prawa.
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Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie i zasady zatrudnienia członków Zarządu
Imię i nazwisko

Data rozpoczęcia obowiązywania umowy

Funkcja

Rafał Zdon

Nie dotyczy

Wiceprezes Zarządu

Marcin Żurakowski

1 lutego 2012 r.

Prezes Zarządu

Zarząd

Wynagrodzenie
otrzymane od Spółki
za 2011 r.

Świadczenia dodatkowe
otrzymane od Spółki
za 2011 r.

Wynagrodzenie
otrzymane od Spółek
Zależnych za 2011 r.

Świadczenia dodatkowe
otrzymane od Spółek
Zależnych za 2011 r.

(w zł)

(w zł)

(w zł)

(w zł)

Grzegorz Siębab

22 645,16

0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rafał Zdon

13 354,84

0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

36 000

0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zarząd zbiorczo
Źródło: Spółka

Rafał Zdon sprawuje obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki na podstawie powołania. Marcin Żurakowski
sprawuje obowiązki Prezesa Zarządu Spółki na podstawie powołania oraz umowy o pracę. Z tytułu pełnienia
funkcji Wiceprezesa Zarządu, Rafał Zdon otrzymuje miesięczne wynagrodzenie określone uchwałą Zarządu.
Z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Marcin Żurakowski otrzymuje miesięczną pensję oraz premię
uznaniową określone umową o pracę.
Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko

Funkcja

Waldemar Preussner

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Alfred Pelzer

Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Klimkowski

Członek Rady Nadzorczej

Adam Flis

Członek Rady Nadzorczej

Daniel Ozon

Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Spółka

Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie
otrzymane od Spółki
za 2011 r.

Świadczenia dodatkowe
otrzymane od Spółki
za 2011 r.

Wynagrodzenie
otrzymane od Spółek
Zależnych za 2011 r.

Świadczenia dodatkowe
otrzymane od Spółek
Zależnych za 2011 r.

(w zł)

(w zł)

(w zł)

(w zł)

0

0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rada Nadzorcza zbiorczo
Źródło: Spółka

Członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskują wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji. Członkowie Rady
Nadzorczej nie są zatrudnieni w Spółce. Sprawują swoje funkcje na podstawie powołania
Podsumowanie wszystkich postanowień statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do
członków organów Spółki
Zarząd
Do Zarządu odnoszą się następujące zapisy Statutu Spółki:
1. Rozdział III § 6 punkty 5 i 8;
2. Rozdział IV: § 9 punkt 3, § 10 punkty 3, 4 i 5, § 16 punkty 6 i 7, § 20 punkt 2 litery „a”, „b”, „e”, „f”, „h”, „i”,
§ 21-22, § 24-28;
3. Rozdział V § 32 punkt 4.
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Zarząd działa ponadto na podstawie przepisów Regulaminu Zarządu Spółki przyjętego uchwałą Zarządu nr
07/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Zarządu nr 16/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
Opis poszczególnych postanowień Regulaminu Zarządu dotyczących jego funkcjonowania znajduje się
w części „Zarząd” niniejszego rozdziału.
Rada Nadzorcza
Do Rady Nadzorczej odnoszą się następujące zapisy Statutu Spółki:
1. Rozdział IV: § 9 punkt 2, § 10 punkty 4 i 5, § 16 punkty 1 i 3 litera „d”, § 17-23, § 24 punkt 1, § 25 punkt 3,
§ 28;
2. Rozdział V § 32 punkt 4.
Rada Nadzorcza działa ponadto na podstawie przepisów Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjętego
uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. Opis poszczególnych postanowień Regulaminu
Rady Nadzorczej dotyczących jej funkcjonowania znajduje się w części „Rada Nadzorcza” niniejszego
rozdziału.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Na Datę Prospektu Spółka stosuje zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
w zakresie, w jakim mogą mieć one zastosowanie do spółek niepublicznych. Po dopuszczeniu Akcji do
obrotu na GPW, Zarząd, w zakresie kompetencji przyznanych mu przez Statut i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, zamierza doprowadzić do stosowania przez Spółkę wszystkich zasad przewidzianych
w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z wyjątkiem: zasady dotyczącej zapewnienia
funkcjonowania strony internetowej Spółki w języku angielskim w zakresie publikacji informacji i dokumentów
wskazanych w części II pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zasady związanej
z umożliwieniem transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrowaniem przebiegu obrad i upublicznieniem go na stronie internetowej Spółki oraz zasady dotyczącej
funkcjonowania w ramach Rady Nadzorczej wyodrębnionego komitetu audytu, gdyż intencją Spółki jest, aby
zadania komitetu audytu były realizowane przez Radę Nadzorczą.
Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na GPW, Spółka nie planuje również doprowadzić do stosowania zasady,
która stanowi, że przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Spółka wskazuje, że w jej ocenie
członkowie Rady Nadzorczej spełniają standardy niezależności wynikające z przepisów KSH. Spółka
informuje jedynie, że mimo pozostawania członkami niezależnymi w rozumieniu KSH, członkowie Rady
Nadzorczej nie spełniają bardzo rygorystycznie zdefiniowanego wymogu niezależności określonego przez
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Potencjalne ryzyko związane z tym faktem zostało opisane
w rozdziale „Czynniki ryzyka” – „Ryzyka dotyczące działalności Emitenta” – „Ryzyko związane z zaistnieniem
konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów wobec Spółki a ich prywatnymi interesami”.
Ponadto Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 385 § 3 KSH akcjonariuszom mniejszościowym przysługuje
prawo wyboru członków rady nadzorczej grupami, w związku z czym pozostawienie Rady Nadzorczej
w niezmienionym kształcie nie niesie z sobą dla nich zagrożeń. Spółka nie wyklucza przyjęcia zasady
powoływania w skład Rady Nadzorczej członków niezależnych w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW w przyszłości.
Spółka zamierza doprowadzić do sytuacji, w której co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej spełnia
kryteria niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW.
Reasumując, Zarząd zamierza rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu przestrzeganie
wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyjątkiem zasad wymienionych powyżej.
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE
Znaczni akcjonariusze
Jedynym podmiotem posiadającym udziały w kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu na walnym
zgromadzeniu Emitenta podlegające zgłoszeniu zgodnie z prawem krajowym Emitenta jest PCC SE
z siedzibą w Duisburgu. PCC SE posiada 100% Akcji Istniejących w kapitale zakładowym Emitenta, to jest
151.300.000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej 151.300.000 PLN
oraz posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, to jest 275.366.000 głosów.
Według najlepszej wiedzy Emitenta znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż
wskazane powyżej.
Kontrola nad Spółką
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Republika
Federalna Niemiec).
Kontrola wykonywana przez PCC SE nad Spółką jest kontrolą właścicielską.
Statut Spółki nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących mechanizmów zapobiegających
nadużywaniu kontroli przez podmiot dominujący.
Akcjonariuszom mniejszościowym przysługują określone w obowiązujących przepisach prawa służące
zapobieganiu nadużywaniu kontroli takie jak: uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami (uprawnienie przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej
1/5 kapitału zakładowego); uprawnienie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (uprawnienie
przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego);
prawo sprawdzenia listy obecności przez wybraną w tym celu komisję (na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego), prawo zgłaszania przed terminem walnego zgromadzenia
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia, lub spraw,
które mają być wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia (uprawnienie akcjonariuszy
posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) oraz przysługujące każdemu akcjonariuszowi prawo
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas obrad
walnego zgromadzenia. Ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych służy również określona
w przepisach kwalifikowana większość głosów do podjęcia określonych decyzji przez walne zgromadzenie
lub określone kworum niezbędne dla podjęcia decyzji (np. pozbawienie prawa poboru, emisja obligacji
zamiennych i z prawem pierwszeństwa, zmiana statutu, umorzenie akcji, zbycie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, rozwiązanie Spółki).
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne ustalenia, których realizacja mogłaby w późniejszej
dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta.
Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty
Struktura akcjonariatu na Datę Prospektu
Na Datę Prospektu
Liczba Akcji

% głosów na WZ

PCC SE ........................................................................

151.300.000

100%

Razem ..........................................................................

151.300.000

100%

Źródło: Spółka
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Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty przy założeniu objęcia w Ofercie 35.000.000 Akcji
Oferowanych.
Stan po przeprowadzeniu Oferty
Liczba Akcji

% głosów na WZ

PCC SE ........................................................................

151.300.000

88,72%

Pozostali Akcjonariusze ................................................

35.000.000

11,28%

Razem ..........................................................................

186.300.000

100%

Źródło: Spółka

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty przy założeniu objęcia w Ofercie 35.000.000 Akcji
Oferowanych oraz przy założeniu objęcia wszystkich obligacji zamiennych opisanych w rozdziale „Ogólne
informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy” Prospektu i objęcia przez obligatariuszy uprawnionych z obligacji
zamiennych maksymalnej liczby akcji serii E Spółki.
Stan po przeprowadzeniu Oferty
% głosów na WZ

Liczba Akcji
PCC SE ........................................................................

151.300.000

67,10%

Akcjonariusze uprawnieni z akcji serii E ………………….

100.000.000

24,37%

Pozostali Akcjonariusze ................................................

35.000.000

8,53%

Razem ..........................................................................

286.300.000

100%

Źródło: Spółka

Udział znacznych akcjonariuszy w Ofercie
Z posiadanych przez Emitenta informacji, pozyskanych z zachowaniem należytej staranności, wynika, że
dotychczasowy akcjonariusz Emitenta nie zamierza nabywać żadnych Akcji Oferowanych w Ofercie.
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Niniejszy rozdział przedstawia transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu MSR 24
„Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych” (załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 1),
za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, to jest za lata 2009-2011 oraz za okres od
1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu.
We wskazanym okresie Spółka zawierała transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi:
–

transakcje z podmiotami kontrolowanymi bezpośrednio lub pośrednio przez tę samą jednostkę, która
kontroluje Spółkę, czyli PCC SE,

–

transakcje z akcjonariuszem Spółki,

–

transakcje z członkami Zarządu Spółki.

Spółka nie wyklucza zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w przyszłości.
W ocenie Spółki, warunki na jakich są dokonywane transakcje z podmiotami powiązanymi, nie odbiegają od
warunków rynkowych. Spółka oraz podmioty powiązane dokonując pomiędzy sobą transakcji nie
zabezpieczają swoich wzajemnych wierzytelności. Strony dokonują rozliczenia transakcji w formie pieniężnej
lub przez potrącenie.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu salda transakcji
z podmiotami powiązanymi nie były zabezpieczane, a ich rozliczenie następowało co do zasady poprzez
zapłatę.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka nie otrzymywała
oraz nie udzielała gwarancji podmiotom powiązanym.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka nie tworzyła
rezerw dla należności od podmiotów powiązanych z wyjątkiem należności od Apakor-Rokita Sp. z o.o.
o wysokości 158.186 PLN, dla której rezerwa została utworzona w wysokości 100% należności.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu nie powstały żadne
nieściągalne należności od podmiotów powiązanych.
Dnia 31 października 2011 r. doszło do zawarcia Umowy Aportowej, która przeniosła na Spółkę własność
Kompleksu KA.
W związku z przeniesieniem Kompleksu KA, Spółka zawarła wiele umów z podmiotami powiązanymi, które
miały na celu uporządkowanie kwestii prawnych związanych z wydzieleniem, a w szczególności kwestii
przejścia na Spółkę praw i obowiązków związanych z Kompleksem KA. Ze względu na to, że umowy te są
ściśle związane z umowami istotnymi, nie zostały one opisane w niniejszym rozdziale, a zostały w sposób
zbiorczy opisane w rozdziale „Opis działalności Spółki” – „Istotne umowy”.
Transakcje zawierane pomiędzy Spółką a spółkami z Grupy Kapitałowej PCC SE
Transakcje zawierane pomiędzy Spółką a spółkami z Grupy Kapitałowej PCC SE są zawierane głównie
w ramach działalności operacyjnej Spółki i w ocenie Spółki są przeprowadzane na warunkach rynkowych.
Transakcje te obejmują przede wszystkim: (i) sprzedaż oraz nabywanie produktów i usług, (ii) sprzedaż oraz
nabywanie towarów i materiałów, (iii) nabywanie usług wsparcia finansowego, handlowego, technicznego,
informatycznego oraz w obszarze kadr i płac, (iv) umowy licencyjne w zakresie praw własności przemysłowej,
w tym znaków towarowych oraz (v) najem nieruchomości.
Istotne dla przedsiębiorstwa Spółki umowy zawarte pomiędzy Spółką a spółkami z Grupy Kapitałowej PCC
SE zostały opisane w części „Istotne umowy z podmiotami powiązanymi” niniejszego rozdziału.
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Rok 2009
W roku 2009 Spółka dokonywała transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi:
1. CWB „Partner” Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
2. PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A., Brzeg Dolny, PL
Powyższe podmioty były członkami tej samej grupy kapitałowej co Emitent (grupa PCC SE), były więc
podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
Zestawienie transakcji za 2009 r.
01.01.2009 - 31.12.2009

Przychody ze sprzedaży
produktów i usług*
Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

Przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

Przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

-

-

-

01.01.2009 - 31.12.2009
Zakup towarów
i materiałów

Zakup usług
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych

9 253

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.
CWB „Partner” Sp. z o.o.

Zakupy rzeczowego
majątku trwałego
-

-

107

-

-

9 146

-

-

31.12.2009
Należności od podmiotów powiązanych

31.12.2009

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

2 350

CWB „Partner” Sp. z o.o.

2 350

*- Wszystkie wartości publikowane w tabelach niniejszego rozdziału wyrażone są w złotych.

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od podmiotów powiązanych
PCT Polskie Centrum Teleinformatyki SA

obsługa teleinformatyczna

CWB Partner Sp. z o.o.

obsługa kadrowo-finansowa

Rok 2010
W roku 2010 Spółka dokonywała transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi:
1. LabMatic Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
2. Apakor-Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
3. BiznesPark Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
4. CWB „Partner” Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
5. PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A., Brzeg Dolny, PL
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Powyższe podmioty były członkami tej samej grupy kapitałowej co Emitent (grupa PCC SE), były więc
podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
Zestawienie transakcji za 2010 r.
01.01.2010 - 31.12.2010

Przychody ze
sprzedaży produktów
i usług
Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

Przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

Przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów
-

-

-

01.01.2010 - 31.12.2010
Zakup towarów
i materiałów

Zakup usług
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych
PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.
CWB „Partner” Sp. z o.o.
BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

Zakupy rzeczowego
majątku trwałego

20 090

-

1 678 975

186

-

11 415

18 765

-

-

1 139

-

1 201

LabMatic-Rokita Sp. z o.o.

-

-

47 359

Apakor Sp. z o.o.

-

-

1 619 000

31.12.2010
Należności od podmiotów powiązanych

31.12.2010

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

179 387

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

4 065

CWB „Partner” Sp. z o.o.

3 050

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

449

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

142 935

LabMatic Sp. z o.o.

28 888

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od podmiotów powiązanych
PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

obsługa teleinformatyczna, zakup urządzeń

CWB Partner Sp. z o.o.

obsługa kadrowo-finansowa

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

usługi związane z utrzymaniem ruchu

LabMatic Sp. z o.o.

usługi i materiały związane ze środkami trwałymi w budowie
– inwestycja w Płocku

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

usługi i materiały związanych ze środkami trwałymi w budowie
– inwestycja w Płocku
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Rok 2011
W roku 2011 Spółka dokonywała transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi:
1. Kosmet-Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
2. Apakor-Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
3. BiznesPark Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
4. ChemiPark, Brzeg Dolny, PL
5. LabAnalityka Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
6. LabMatic Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
7. CWB „Partner” Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
8. Tensis Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
9. Ekologistyka Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
10. PCC Synteza S.A., Kędzierzyn-Koźle, PL
11. PCC Autochem Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
12. PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A., Brzeg Dolny, PL
13. PCC SE, Duisburg, DE (dawniej PCC Gmbh)
14. PCC INTERMODAL S.A., Gdynia, PL
15. Petro Carbo Chem GmbH, Duisburg, DE
Powyższe podmioty były członkami tej samej grupy kapitałowej co Emitent (grupa PCC SE), były więc
podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
Zestawienie transakcji za 2011 r.
01.01.2011 - 31.12.2011

Przychody ze
sprzedaży produktów
i usług

Przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

Przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

2 967 674

15 703

-

Kosmet-Rokita Sp. z o.o.

2 604 279

-

-

Petro Carbo Chem GmbH

185 240

-

-

Tensis Sp. z o.o.

178 155

15 703

-

01.01.2011 - 31.12.2011
Zakup towarów
i materiałów

Zakup usług
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych

Zakupy rzeczowego
majątku trwałego

2 484 719

829 040

20 841

766 467

-

-

PCC Synteza S.A.

-

176 095

-

Tensis Sp. z o.o.

-

207 236

-

31 409

427 577

-

-

18 132

-

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

219 557

-

20 841

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

167 028

-

-

11 134

-

-

LabMatic Sp. z o.o.

528 125

-

-

LabAnalityka Sp. z o.o.

280 694

-

-

PCC Autochem Sp. z o.o.

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.
ChemiPark Sp. z o.o.

Ekologistyka Sp. z o.o.

CWB „Partner” Sp. z o.o.

278 895

-

-

PCC Intermodal S.A.

201 410

-

-

31.12.2011
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Należności od podmiotów powiązanych

3 474 971

Kosmet-Rokita Sp. z o.o.

3 203 231

Petro Carbo Chem GmbH,

33 707

Tensis Sp. z o.o.,

238 033
31.12.2011

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

115 045 781

Ekologistyka Sp. z o.o.

6 002 273

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

247 916

LabMatic Sp. z o.o.

294 778

Tensis Sp. z o.o.

254 905

PCC Autochem Sp. z o.o.

243 698

PCC Intermodal S.A.

165 565

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

78 438

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

262 955

ChemiPark Sp. z o.o.

2 969

CWB „Partner” Sp. z o.o.

95 294

LabAnalityka Sp. z o.o.

157 086

PCC SE

107 239 904

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od podmiotów powiązanych
PCC Autochem Sp. z o.o.

usługi transportowe

PCC Synteza S.A.

zakup surowców

Tensis Sp. z o.o.

zakup surowców

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

zakup opakowań, usługi związane z utrzymaniem ruchu

ChemiPark Sp. z o.o.

paliwo

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki SA

obsługa teleinformatyczna, zakup urządzeń

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

usługi remontowe

Ekologistyka Sp. z o.o.

wywóz odpadów

LabMatic Sp. z o.o.

usługi remontowe

LabAnalityka Sp. z o.o.

badania laboratoryjne

CWB Partner Sp. z o.o.

obsługa kadrowo-finansowa

PCC Intermodal S.A.

usługi transportowe

Sprzedaż do podmiotów powiązanych
Kosmet-Rokita Sp. z o.o.

sprzedaż wyrobów

Petro Carbo Chem GmbH

sprzedaż wyrobów

Tensis Sp. z o.o.

sprzedaż wyrobów
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1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu Spółka dokonywała transakcji z następującymi
podmiotami powiązanymi:
1. Kosmet-Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
2. Apakor-Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
3. BiznesPark Rokita Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
4. ChemiPark, Brzeg Dolny, PL
5. LabAnalityka Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
6. LabMatic Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
7. CWB "Partner" Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
8. Tensis Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
9. Ekologistyka Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
10. PCC Synteza S.A., Kędzierzyn-Koźle, PL
11. PCC Autochem Sp. z o.o., Brzeg Dolny, PL
12. PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A., Brzeg Dolny, PL
13. Petro Carbo Chem GmbH, Duisburg, DE
14. PCC INTERMODAL S.A., Gdynia, PL
15. PCC Rokita S.A., Brzeg Dolny, PL
Powyższe podmioty były członkami tej samej grupy kapitałowej co Emitent (grupa PCC SE), były więc
podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
Zestawienie transakcji za okres od 1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu.
01.01.2012 do Daty Prospektu

Przychody ze
sprzedaży produktów
i usług
Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

Tensis Sp. z o.o.

211 534

-

-

197 965

-

4 453 469

-

-

404 760

13 215

-

-

354

-

384 484

-

-

Ekologistyka Sp. z o.o.
Petro Carbo Chem GmbH

Przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

5 242 713

PCC Rokita SA (od 17.04.2012)
Kosmet Rokita Sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

01.01.2012 do Daty Prospektu
Zakup towarów
i materiałów

Zakup usług
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych

Zakupy rzeczowego
majątku trwałego

3 289 592

1 420 025

-

47 351

-

-

LabMatic Sp. z o.o.

877 540

-

-

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

216 732

-

-

PCC Rokita SA (od 17.04.2012)

PCC Autochem Sp. z o.o.

346 929

-

-

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

269 070

-

-

-

712 302

-

PCC Synteza S.A
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BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

471 487

273 315

-

LabAnalityka Sp. z o.o.

433 186

-

-

CWB Partner Sp. z o.o

194 152

-

-

PCC Intermodal SA

418 991

1 764

-

14 154

-

-

Tensis Sp. z o.o.

-

415 701

-

Chemipark Sp. z o.o.

-

16 943

-

Ekologistyka Sp. z o.o.

Na Datę Prospektu
Należności od podmiotów powiązanych

10 762 654

PCC Rokita SA

7 250 194

Kosmet Rokita Sp. z o.o.

2 939 950

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

11 468

Tensis Sp. z o.o.

325 292

Ekologistyka Sp. z o.o.

252

PCC GmbH

235 498
Na Datę Prospektu

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

2 328 257

PCC Rokita SA

596 389

LabMatic Sp. z o.o.

373 870

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

3 971

PCC Autochem Sp. z o.o.

51 141

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

78 668

PCC Synteza S.A.

218 812

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

243 090

LabAnalityka Sp. z o.o.

145 872

CWB Partner Sp. z o.o.

74 703

PCC Intermodal S.A.

165 668

Tensis Sp. z o.o.

376 073

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od podmiotów powiązanych
PCC Rokita

usługa wynajmu, usługi doradcze

LabMatic Sp. z o.o.

usługi remontowe

PCT Polskie Centrum Teleinformatyki S.A.

obsługa teleinformatyczna

PCC Autochem Sp. z o.o.

usługi transportowe

Apakor-Rokita Sp. z o.o.

usługi remontowe

PCC Synteza S.A

zakup surowców

BiznesPark Rokita Sp. z o.o.

usługi związane z utrzymaniem ruchu, zakup opakowań

LabAnalityka Sp. z o.o.

badania laboratoryjne

CWB Partner Sp. z o.o.

obsługa kadrowo-finansowa

PCC Intermodal S.A.

usługi transportowe, zakup opakowań

Ekologistyka Sp. z o.o.

wywóz odpadów
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Tensis Sp. z o.o.

zakup surowców

Chemipark Sp. z o.o.

paliwo

Sprzedaż do podmiotów powiązanych
PCC Rokita

sprzedaż surowców

Kosmet Rokita Sp. z o.o.

sprzedaż wyrobów

Tensis Sp. z o.o.

sprzedaż wyrobów, sprzedaż surowców

Ekologistyka Sp. z o.o.

sprzedaż surowców wtórnych

Petro Carbo Chem GmbH

sprzedaż wyrobów

Transakcje zawierane pomiędzy Spółką a spółką dominującą
Kompleksowy opis umów zawartych pomiędzy Spółką a poszczególnymi spółkami dominującymi w okresie,
za jaki publikowane były historyczne informacje finansowe, został zawarty w części „Istotne umowy
z podmiotami powiązanymi” niniejszego rozdziału oraz w rozdziale „Umowy istotne” Prospektu.
Zestawienie transakcji za 2009 r.
W 2009 r. podmiotem dominującym wobec Spółki była spółka PCC Rokita. PCC Rokita oraz Spółka były
członkami tej samej grupy kapitałowej (grupa PCC SE), PCC Rokita była więc podmiotem powiązanym
z Emitentem w rozumieniu pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
01.01.2009 - 31.12.2009

Przychody ze sprzedaży
produktów i usług
Przychody ze sprzedaży jednostce dominującej

Przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

Przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

-

-

-

01.01.2009 - 31.12.2009
Zakup towarów
i materiałów

Zakup usług
Zakupy pochodzące od jednostki dominującej

600

Zakupy rzeczowego
majątku trwałego
-

-

31.12.2009
Należności od jednostki dominującej

31.12.2009

Zobowiązania wobec jednostki dominującej

61

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od jednostki dominującej
PCC Rokita

usługa wynajmu
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Zestawienie transakcji za 2010 r.
W 2010 r. podmiotem dominującym wobec Spółki była spółka PCC Rokita. PCC Rokita oraz Spółka były
członkami tej samej grupy kapitałowej (grupa PCC SE), PCC Rokita była więc podmiotem powiązanym
z Emitentem w rozumieniu pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
01.01.2010 - 31.12.2010

Przychody ze
sprzedaży produktów
i usług
Przychody ze sprzedaży jednostce dominującej

Przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

Przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów
-

-

-

01.01.2010 - 31.12.2010
Zakup towarów
i materiałów

Zakup usług
Zakupy pochodzące od jednostki dominującej

-

45 963

Zakupy rzeczowego
majątku trwałego
38 771 614

31.12.2010
Należności od jednostki dominującej

12 736
31.12.2010

Zobowiązania wobec jednostki dominującej

647 080

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od jednostki dominującej
PCC Rokita

zakup surowca, zakup inwestycji

Zestawienie transakcji za 2011 r.
W 2011 r. podmiotem dominującym wobec Spółki była spółka PCC Rokita. PCC Rokita oraz Spółka były
członkami tej samej grupy kapitałowej (grupa PCC SE), PCC Rokita była więc podmiotem powiązanym
z Emitentem w rozumieniu pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
01.01.2011-31.12.2011

przychody ze
sprzedaży produktów
i usług
Przychody ze sprzedaży jednostce dominującej

70 807 085

przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

71 801 487

-

01.01.2011-31.12.2011
zakup usług
Zakupy pochodzące od jednostki dominującej

766 778

zakup towarów
i materiałów
23 237 970

zakupy rzeczowego
majątku trwałego
1 576 472

31.12.2011
Należności od jednostki dominującej

5 632 114
31.12.2011

Zobowiązania wobec jednostki dominującej

184

2 598 105

PROSPEKT EMISYJNY – TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od jednostki dominującej
PCC Rokita

zakupy surowca, zakup inwestycji, usługi: usługi wynajmu,
refakturowanie kosztów Spółki ponoszonych przez PCC Rokita

Sprzedaż do jednostki dominującej
PCC Rokita

sprzedaż wyrobów, sprzedaż surowców, usługi logistyczne

Zestawienie transakcji za okres od 1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu, podmiotem dominującym wobec Spółki były kolejno
spółka PCC Rokita, Chemi-Progress Sp. z o.o. oraz PCC SE. Spółki oraz Spółka były członkami tej samej
grupy kapitałowej (grupa PCC SE), spółki te były więc podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu
pkt 9 lit. b) ppkt 1 MSR 24.
01.01.2012 do Daty Prospektu

przychody ze
sprzedaży produktów
i usług

przychody ze sprzedaży
środków trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

Przychody ze sprzedaży jednostce dominującej

191 389

13 100 255

-

PCC Rokita SA (od 01.01.2012 do 16.04.2012)

191 389

13 100 255

-

Chemi-Progress Sp. z o.o.
(od 17.04.2012 do 26.04.2012)

-

-

-

PCC SE (od 27.04.2012 )

-

-

-

01.01.2012 do Daty Prospektu
zakup towarów
i materiałów

zakup usług

zakupy rzeczowego
majątku trwałego

Zakupy pochodzące od jednostki dominującej

4 712 461

64 945

-

PCC Rokita SA (od 01.01.2012 do 16.04.2012)

4 712 461

64 945

-

Chemi-Progress Sp. z o.o.
(od 17.04.2012 do 26.04.2012)

-

-

-

PCC SE (od 27.04.2012 )

-

-

-

Na Datę Prospektu
Należności od jednostki dominującej

Na Datę Prospektu

Zobowiązania wobec jednostki dominującej

100 951 057*

* - zobowiązanie wynika z umowy pożyczki z dnia 16 stycznia 2012 r. opisanej w części „Istotne umowy z podmiotami powiązanymi” niniejszego rozdziału.

Przedmiotem transakcji były:
Zakupy od jednostki dominującej
PCC Rokita

dostarczanie energii i ciepła, obsługa magazynowa, konsultacje
techniczne, wynajem pomieszczeń, poręczenie finansowe, zakup
surowców

Sprzedaż do jednostki dominującej
PCC Rokita

sprzedaż wyrobów, sprzedaż surowców
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Emitent w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi i do Daty Prospektu nie dokonywał
transakcji ze spółką Chemi-Progress Sp. z o.o., w czasie którym spółka ta nie była podmiotem dominującym
Emitenta, ale członkiem grupy PCC SE.
Transakcje z członkami Zarządu
Członkowie Zarządu Emitenta są członkami kluczowego personelu kierowniczego Emitenta, stanowią więc
podmioty powiązane ze Spółką w rozumieniu pkt 9 lit. a) ppkt (iii) MSR 24.
Członkowie Zarządu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od 1 stycznia
2012 do Daty Prospektu nie dokonywali ze Spółką żadnych transakcji innych niż odpłatna działalność
wykonywana na rzecz Spółki w związku z zasiadaniem w Zarządzie Spółki.
Transakcje za 2009 r.
Krótkoterminowe
świadczenia
pracownicze
(wynagrodzenia
i narzuty)

Pozostałe
świadczenia
długoterminowe

Świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku
pracy

Łączna kwota
wynagrodzenia
wypłaconego głównej
kadrze kierowniczej

Płatności
w formie akcji

Grzegorz Siębab

36 000

-

-

-

36 000

Razem

36 000

-

-

-

36 000

Transakcje za 2010 r.
Krótkoterminowe
świadczenia
pracownicze
(wynagrodzenia
i narzuty)

Pozostałe
świadczenia
długoterminowe

Świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku
pracy

Łączna kwota
wynagrodzenia
wypłaconego głównej
kadrze kierowniczej

Płatności
w formie akcji

Grzegorz Siębab

66 000

-

-

-

66 000

Razem

66 000

-

-

-

66 000

Transakcje za 2011 r.
Krótkoterminowe
świadczenia
pracownicze
(wynagrodzenia
i narzuty)

Pozostałe
świadczenia
długoterminowe

Świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku
pracy

Łączna kwota
wynagrodzenia
wypłaconego głównej
kadrze kierowniczej

Płatności
w formie akcji

Grzegorz Siębab

22 645,16

-

-

-

22 645,16

Rafał Zdon

13 354,84

-

-

-

13 354,84

36 000

-

-

-

36 000

Razem

Transakcje za okres od 1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu
Krótkoterminowe
świadczenia
pracownicze
(wynagrodzenia
i narzuty)
Rafał Zdon
Marcin Żurakowski
Razem

186

Pozostałe
świadczenia
długoterminowe

Świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku
pracy

Łączna kwota
wynagrodzenia
wypłaconego głównej
kadrze kierowniczej

Płatności
w formie akcji

6 000

-

-

-

6 000

30 162,11

-

-

-

30 162,11

36 162

-

-

-

36 162
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Istotne umowy z podmiotami powiązanymi
Umowa o współpracy pomiędzy Spółką a PCC Rokita zawarta dnia 24 sierpnia 2011 r.
Dnia 24 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Spółką a PKN Orlen, na podstawie
której strony uregulowały warunki dostaw do Spółki tlenku etylenu i glikolu dwuetylenowego. Umowa ta
została opisana w rozdziale „Opis działalności Spółki” – „Istotne umowy”.
Dnia 24 sierpnia 2011 r. została zawarta także umowa pomiędzy Spółką a PCC Rokita. Przedmiotem umowy
jest określenie warunków odsprzedaży przez Spółkę tlenku etylenu i glikolu dwuetylenowego do PCC Rokita
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Kompleksu KA. Z momentem przejścia na Spółkę Kompleksu KA
zmniejszyła się wartość transakcji odsprzedaży tlenku etylenu PCC Rokita, ze względu na to, że surowiec
ten jest w znacznym stopniu wykorzystywany właśnie przez Kompleks KA.
Umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę na
koniec roku kalendarzowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym jej
wygaśnięcie na skutek dokonanego wypowiedzenia nie może nastąpić przed dniem 31 grudnia 2013 r.
Umowa pożyczki z PCC SE z dnia 16 stycznia 2012 r.
Dnia 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą oraz PCC SE jako pożyczkodawcą została
zawarta umowa pożyczki.
Na mocy umowy pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 24.000.000 EUR
z przeznaczeniem na finansowanie Spółki, Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić udzieloną pożyczkę wraz
z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2020 r.
Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 7% w stosunku rocznym.
Odsetki płatne są kwartalnie do 15 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału następującego po kwartale,
za który należą się odsetki.
Wierzytelność przysługująca PCC SE z tytułu umowy pożyczki została podporządkowana wierzytelności
przysługującej PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec Spółki z tytułu Umowy kredytu inwestycyjnego
w walucie polskiej z dnia 11 maja 2010 r. oraz wierzytelnościom z umów kredytowych z PKO Bank Polski
S.A., zawartych w dniu 27 kwietnia 2012 r. („Umowy Kredytowe”).
Zgodnie z umową podporządkowania jakakolwiek płatność z tytułu umowy pożyczki nastąpi pod warunkiem
spłaty przez Spółkę całości zobowiązań z Umów Kredytowych, przy czym podporządkowanie nie dotyczy
odsetek płatnych kwartalnie. Spółka zobowiązała się do nie ustanawiania ani nie utrzymywania żadnego
zabezpieczania spłaty zobowiązania z tytułu umowy pożyczki oraz nie umarzania i nie przejmowania tego
zobowiązania.
Strony dopuściły wcześniejszą płatność z tytułu umowy pożyczki przed całkowitą spłatą przez Spółkę
zobowiązań z Umów Kredytowych za zgodą PKO Banku Polskiego S.A.
Kwota pozostająca do spłaty na Datę Prospektu wynosi 24.000.000 EUR.
Obligacje zamienne Spółki
Spółka oraz PCC SE planują dokonać konwersji wierzytelności przysługującej PCC SE z tytułu umowy
pożyczki z dnia 16 stycznia 2012 r. ("Umowa pożyczki") na obligacje. W związku z powyższym w dniu
17 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji
zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie uchwały Spółka
wyemituje nie więcej niż 24.000 obligacji zamiennych o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i łącznej
wartości nominalnej nie większej niż 24.000.000 EUR („Obligacje”).
Spółka planuje skierować do PCC SE propozycję nabycia wszystkich Obligacji. Spółka oraz PCC SE planują
rozliczenie wzajemnych wierzytelności w drodze potrącenia umownego.
Obligacje, a w tym zasady konwersji Obligacji na akcje serii E Spółki zostały opisane w rozdziale „Ogólne
informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy”.
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Ostateczna liczba emitowanych Obligacji, oprocentowanie Obligacji oraz szczegółowe warunki emisji
Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki.
Wierzytelności z tytułu Obligacji zostaną podporządkowane wierzytelnościom przysługującym PKO BP S.A.
z tytułu umów kredytowych opisanych w rozdziale „Opis działalności Spółki” – „Istotne umowy”.
Termin zapadalności Obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki i będzie przypadał na dzień nie
późniejszy niż 31 grudnia 2020 r.
Umowa z Polskim Centrum Teleinformatyki S.A. o współpracy w zakresie outsourcingu
teleinformatycznego z dnia 10 czerwca 2010 r.
Dnia 10 czerwca 2010 r. Spółka zawarła z Polskim Centrum Teleinformatyki S.A. („PCT”) umowę
o współpracy w zakresie outsourcingu teleinformatycznego.
Zgodnie z umową świadczenie usług następuje po zdefiniowaniu potrzeb Spółki i możliwości ich
zaspokojenia na podstawie zamówień.
Na podstawie umowy o współpracę świadczone są usługi projektowania, budowania, wdrożenia, testowania,
modernizacji oraz konserwacji systemu teleinformatycznego.
PCT świadczy Spółce szeroko rozumiane usługi IT, między innymi dostawę aparatów telefonicznych
zarówno komórkowych jak i stacjonarnych, serwerów, obsługę komunikacji elektronicznej, projektowanie
i aktualizację strony internetowej Spółki oraz przechowywanie danych, w tym także informacji poufnych.
PCT udziela Spółce od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi niewyłącznej licencji lub sublicencji na
korzystanie z oprogramowania wchodzącego w skład udostępnianego systemu teleinformatycznego.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za 12
miesięcznym okresem wypowiedzenia, z tym jednak, iż oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać
złożone nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, że PCT jest głównym dostawcą usług teleinformatycznych
dla Spółki.
Umowa licencyjna z PCC Rokita z dnia 30 września 2011 r.
Zgodnie z umową licencyjna z dnia 2 kwietnia 2007 r. zawartą pomiędzy PCC SE a PCC Rokita S.A. strony
uzgodniły, że PCC Rokita ma prawo do przekazywania praw do korzystania z firmy „PCC” każdemu
podmiotowi, w którego kapitale posiada powyżej 50% udziałów.
Dnia 30 września 2011 r. PCC Rokita jako licencjodawca oraz Spółka jako licencjobiorca zawarły umowę
licencyjną. Na mocy umowy licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do korzystania z firmy w części
obejmującej litery „PCC” oraz przyznaje niewyłączne prawo do posługiwania się projektem graficznym
(znakiem towarowym) we wszystkich czynnościach związanych z prowadzeniem przez licencjobiorcę
działalności.
Celem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Spółkę lepszej rozpoznawalności na rynku oraz większej
wiarygodności, możliwość rozszerzenia działalności na rynkach międzynarodowych, możliwość uzyskania
lepszych warunków handlowych w kontaktach z kontrahentami oraz możliwość uzyskania lepszych
warunków finansowania bieżącej działalności Spółki.
Za prawo korzystania z firmy oraz znaku towarowego „PCC” Spółka zobowiązuje się wypłacać licencjodawcy
wynagrodzenie w wysokości 0,4% kwartalnej sprzedaży netto (bez VAT) Spółki do firm spoza grupy
kapitałowej PCC SE. Wynagrodzenie z tytułu umowy płatne będzie w EUR na koniec każdego kwartału.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
Każda ze stron umowy jest uprawniona do jej wypowiedzenia z miesięcznym terminem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec kwartału, w którym wypowiedziano umowę. W przypadku zbycia przez licencjodawcę
akcji w Spółce powodującego zmniejszenie pośredniego lub bezpośredniego zaangażowania kapitałowego
licencjodawcy poniżej 50% Akcji w kapitale zakładowym Spółki, umowa ulega rozwiązaniu z upływem
3 miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki o zmniejszeniu powyższego zaangażowania poniżej 50%.
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Dnia 27 kwietnia 2012 r., pośrednie zaangażowanie kapitałowe licencjobiorcy w kapitale zakładowym Spółki
zmniejszyło się poniżej 50%. W związku z tym umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia
zawiadomienia Spółki o zmniejszeniu powyższego zaangażowania. Spółka oraz PCC SE dysponująca
prawem do logo oraz firmy PCC SE planują w najbliższym czasie zawrzeć umowę uprawniającą Spółkę do
wykorzystywania logo oraz części firmy PCC SE.
Wartość umowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu
wynosiła:
Rok

Wartość (w PLN)

2011

441 437,90

2012 do Daty Prospektu

342 967,05

Umowa z Zakładem Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita” Sp. z o.o. z dnia
19 września 2011 r.
Dnia 19 września 2011 r. PCC Rokita oraz Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita”
Sp. z o.o. („Kosmet-Rokita”) zawarły ramową umowę sprzedaży. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez
PCC Rokita do Kosmet-Rokita środków powierzchniowo czynnych według dostarczanych przez KosmetRokita w formie pisemnej miesięcznych prognoz odbiorów.
Z momentem nabycia przez Spółkę Kompleksu KA, Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki
przysługujące PCC Rokita z tytułu umowy, na co Kosmet-Rokita w oświadczeniu z dnia 7 października 2011
r. wyraziła zgodę.
Umowę zawarto na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy.
Wartość umowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu
wynosiła:
Rok

Wartość (w PLN)

2011

2 604 279,39

2012 do Daty Prospektu

3 783 266,59

Umowa Najmu zawarta z PCC Rokita dnia 27 maja 2008 r.
Dnia 27 maja 2008 r. Spółka zawarła z PCC Rokita umowę najmu, na mocy której PCC Rokita wynajmuje
Spółce szereg pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Brzegu Dolnym. Przedmiot
najmu stanowi powierzchnia użytkowa oraz infrastruktura do załadunku, rozładunku oraz przeładunku
cystern kolejowych i autocystern.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który zaczyna swój bieg od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone drugiej stronie. Spółka
zobowiązana jest do uiszczania na rzecz PCC Rokita miesięcznego czynszu.
Wartość umowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu
wynosiła:
Rok

Wartość (w PLN)

2009

600,00

2010

600,00

2011

48 870,00

2012 do Daty Prospektu

72 555,00

Znaczny wzrost wartości umowy w roku 2011 wynika z faktu, że zakres wynajmowanych nieruchomości
został rozszerzony aneksem z dnia 11 listopada 2011 r.
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Umowa z PCC Rokita na magazynowanie tlenku etylenu zawarta dnia 31 października 2011 r.
Dnia 31 października 2011 r. Spółka zawarła z PCC Rokita umowę, której przedmiotem jest świadczenie
przez PCC Rokita na rzecz Spółki usług rozładunku oraz magazynowania tlenku etylenu nabywanego przez
Spółkę a także jego przesyłu do instalacji produkcyjnej Spółki.
Za opisane wyżej usługi Spółka zobowiązuje się wypłacać PCC Rokita miesięczne wynagrodzenie.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
12 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto każda ze Stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy.
Wartość umowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu wynosiła:
Rok

Wartość (w PLN)

2011

59 000,00

2012 do Daty Prospektu

88 500,00
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE
Informacje zawarte w niniejszym Rozdziale mają charakter ogólny oraz zostały sporządzone zgodnie
z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Dacie Prospektu, a także Statutem.
W związku z powyższym inwestorzy powinni dokonać wnikliwej analizy Statutu, a także zasięgnąć opinii
wybranych przez siebie doradców prawnych w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat praw
i obowiązków związanych z Akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem.
Prawa i obowiązki związane z Akcjami
Prawa i obowiązki związane z Akcjami określają w szczególności Kodeks Spółek Handlowych („KSH”),
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut.
Prawo do rozporządzania Akcjami
Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie Akcjami składa się
zarówno ich zbycie (przeniesienie własności), jak i obciążenie, a w tym w szczególności zastawienie (zastaw
zwykły i zastaw rejestrowy), ustanowienie na Akcjach prawa użytkowania lub ich wydzierżawienie.
Zgodnie z § 7 Statutu Akcje Spółki są zbywalne bez ograniczeń.
Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na Giełdzie
znajduje się w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem
akcji”.
Dywidenda
Prawo do dywidendy
Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego
rewidenta sprawozdaniu finansowym Spółki i przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty
na rzecz akcjonariuszy Spółki – prawo do dywidendy (art. 347 KSH).
Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne
Zgromadzenie [art. 395 § 2 pkt 2) KSH]. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część
zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na
wypłatę dywidendy. Walne Zgromadzenie może także podjąć uchwałę o wstrzymaniu wypłat dywidendy za
dany rok i przekazaniu całego zysku na kapitały i fundusze Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno
odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, czyli w przypadku, gdy rok obrotowy
odpowiada rokowi kalendarzowemu, termin ten upływa z ostatnim dniem czerwca.
Zważywszy, że żadne z Akcji Spółki nie są uprzywilejowane co do dywidendy, zysk rozdziela się pomiędzy
akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych Akcji. Zgodnie z § 32 ust. 2 i 3 Statutu jeżeli nie wszystkie
akcje byłyby w pełni opłacone, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na Akcje. Walne
Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się prawo do dywidendy i termin wypłaty
dywidendy. 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
KSH). Zgodnie z § 31 Statutu na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały Akcje w dniu
powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku, chyba że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ustali inny dzień dywidendy. W spółce publicznej dzień dywidendy może przypadać na dzień
powzięcia uchwały o podziale zysku lub w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Prawo do dywidendy przysługuje
akcjonariuszom, na rachunkach których w dniu dywidendy zapisane będą akcje na okaziciela lub którym
w dniu dywidendy przysługiwać będą akcje imienne.
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Warunki odbioru dywidendy
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek
publicznych. Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień
dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień regulacji Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych („KDPW”), a w szczególności Regulaminu KDPW, dzień dywidendy może być
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę
Nadzorczą.
Spółka jest obowiązana bezzwłocznie zawiadomić Giełdę o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na
jedną Akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy.
Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy. Na podstawie § 32 ust. 4 Statutu Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada
wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Wypłata dywidendy posiadaczom zdematerializowanych Akcji Spółki następuje za pośrednictwem systemu
depozytowego KDPW. KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy
następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone
przez poszczególne domy maklerskie.
Roszczenie akcjonariusza przeciwko spółce akcyjnej związane z wypłatą dywidendy może zostać złożone
w terminie dziesięciu lat od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie w sprawie przeznaczenia
całego bądź części zysku na wypłatę akcjonariuszom. Po upływie tego terminu roszczenie przedawnia się,
a spółka akcyjna może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut przedawnienia.
Prawo poboru
Na podstawie art. 433 § 1 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji
w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru). Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
powinna wskazywać dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru
nowych akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości (art. 432 § 2 KSH).
Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały, a w przypadku spółki publicznej – sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Spółki mogą zostać pozbawieni prawa poboru nowych Akcji
w całości lub w części przy spełnieniu następujących warunków:
1) pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru musi nastąpić w interesie Spółki,
2) uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru wymaga dla swej
ważności większości co najmniej czterech piątych głosów,
3) pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4) Zarząd jest obowiązany przedstawić Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem uchwały w sprawie
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa
poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
Większość czterech piątych głosów nie jest konieczna do podjęcia uchwały w sprawie pozbawiania
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że:
1) nowe Akcje Spółki mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom Spółki celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale,
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2) nowe Akcje Spółki mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze Spółki, którym
służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im Akcji.
Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki
W przypadku likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy
(art. 474 KSH). Podział majątku nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem jednego roku od dnia
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Spółki i wezwaniu wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
wobec Spółki.
Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem
Na Datę Prospektu Spółka nie jest spółką publiczną. Przepisy dotyczące zwoływania i odbywania Walnych
Zgromadzeń opisane poniżej będą miały zastosowanie do Spółki od dnia, w którym Spółka stanie się spółką
publiczną, to jest od dnia, w którym przynajmniej jedna Akcja Spółki zostanie zarejestrowana w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu
Prawo głosu
Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu w związku
z uprzywilejowaniem Akcji Serii A, B, C1 co do głosu, na każdą Akcję Serii A, B, C1 przypadają po dwa głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, w związku z czym każda Akcja Oferowana uprawnia do
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne (Zwyczajne Walne
Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia). Zwyczajne Walne Zgromadzenie
powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie zwoływane jest natomiast w przypadkach określonych w KSH oraz Statucie, a także
gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to
za wskazane.
Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH).
Akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika
musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 412¹ § 2 KSH).
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na tym rachunku. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo
może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 3 KSH). Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji. Pełnomocnik może reprezentować
więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Spółki (art. 412
KSH).
Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
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zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką (art. 413 KSH). Ograniczenie
powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy
powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.
Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie,
Płocku, lub we Wrocławiu.
Zgodnie z § 16 ust. 6, 7, 8 Statutu dopuszczalne jest, aby od 1 stycznia 2013 roku, na podstawie decyzji
Zarządu Spółki, akcjonariusze mogli brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: transmisję obrad Walnego Zgromadzenia
w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze
mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce
obrad Walnego Zgromadzenia, wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub
w toku Walnego Zgromadzenia.
W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy,
przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie, w jakim ten udział będzie możliwy, oraz
o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji
swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika
z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia
sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
Zgodnie z art. 406¹ i kolejnymi KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych
Akcji na okaziciela Spółki powinni zażądać od podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych
wydania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami
Finansowymi. Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 4064 KSH).
Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu
każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy
Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie określonym przez
przepisy prawa lub Statut. Rada Nadzorcza Spółki może również zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeżeli uzna za wskazane zwołanie, a Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od
dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub
akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić
w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przysługuje również:
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1) akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali
jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przez sąd rejestrowy, który równocześnie wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia;
2) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce; akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł
sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do przedstawienia poszczególnych spraw
w porządku obrad (art. 404 KSH).
Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia (art. 401 KSH). Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
Walnego Zgromadzenia.
Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie w spółce publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie
Publicznej (art. 402¹ KSH). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności:
1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu,
3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego
Zgromadzenia.
Spółka zobowiązana jest do przekazania w formie raportu bieżącego m.in. daty, godziny i miejsca Walnego
Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany
Statutu ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia,
treść proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian
Spółka podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego tekstu jednolitego, treść nowego tekstu jednolitego
Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych postanowień (§ 38 Rozporządzenia o Raportach). Ogłoszeniu
w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają
być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.
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Prawa zgłaszania Spółce projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
Prawo żądania wydania odpisów wniosków
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH). Żądanie takie należy złożyć do
Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem.
Prawo do uzyskania informacji
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi
Spółki, na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 KSH). Jeżeli przemawiają za tym ważne powody,
Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest
obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez
akcjonariusza Spółki żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli
odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie
pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej
albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych
lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny być przekazane do publicznej wiadomości w formie
raportu bieżącego.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokrycie strat oraz udzieleniu członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
4) przy uwzględnieniu postanowień § 17 ust. 4 i 5 Statutu, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu
działalności Spółki,
6) połączenie, przekształcenie, podział Spółki,
7) likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,
8) umorzenie akcji,
9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu Zarządu albo nadzoru.
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki,
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania Rady Nadzorczej
(art. 385 § 3 KSH).
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze
powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
Powództwo o uchylenie uchwały
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes
Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego
przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie
miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od
dnia powzięcia uchwały.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa
wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 425 KSH).
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być
wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały.
Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
2) akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu,
3) akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
4) akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Zmiana praw akcjonariuszy Spółki
Zmiana praw posiadaczy Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech
czwartych głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto, uchwała dotycząca zmiany Statutu,
zwiększająca świadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście akcjonariuszom
Spółki, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy.
Zgodnie z § 6 ust. 7 i 8 Statutu akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiana Akcji
imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji
imiennych. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na wniosek akcjonariusza
w drodze uchwały Zarządu Spółki, która powinna być podjęta w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia
złożenia Zarządowi Spółki pisemnego żądania o dokonanie zamiany akcji, zawierającego wyszczególnienie
akcji (z podaniem ich serii i numerów), które mają być zamienione na akcje na okaziciela. Po dokonaniu
zamiany Akcji Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący
zmiany Statutu celem jego dostosowania do aktualnej ilości Akcji poszczególnych rodzajów Akcji.
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Umorzenie Akcji
Akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone, o ile przewiduje to Statut (art. 359 KSH). Statut w § 8 ust. 1
dopuszcza możliwość umorzenia Akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę.
Zasady, tryb i warunki umorzenia Akcji ma każdorazowo określać uchwała Walnego Zgromadzenia.
Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie Akcji Spółki
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną
umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Statut nie przewiduje przymusowego umorzenia Akcji.
Umorzenie Akcji wymaga również obniżenia kapitału zakładowego Spółki (art. 360 KSH). Uchwała o obniżeniu
kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę
o umorzeniu Akcji. Umorzenie Akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, a więc z chwilą wpisu
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne
Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie badania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia,
upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać w szczególności:
1) oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie,
2) przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę
na ich zmianę,
3) rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu, oraz
4) termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do
spraw szczególnych. Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę
fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które
zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw
szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, jej
podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora
w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot,
który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej.
Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty
określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo
w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień
niezbędnych dla przeprowadzenia badania. Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić
Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany
przekazać to sprawozdanie w trybie raportu bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie
może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że
jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. Zarząd zobowiązany jest
złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

198

PROSPEKT EMISYJNY – WARUNKI OFERTY

WARUNKI OFERTY
Podstawowe informacje o Ofercie
Na podstawie niniejszego Prospektu w ramach Oferty Spółka oferuje do 35.000.000 Akcji Serii D („Akcje
Oferowane”). Przy założeniu objęcia 35.000.000 Akcji Serii D, Akcje Oferowane będą reprezentować po ich
nabyciu przez inwestorów łącznie 18,8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać ich właścicieli do
wykonywania łącznie 11,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 27.234.000 Akcji Serii C2, do
35.000.000 Akcji Oferowanych (łącznie zwanych „Akcjami Dopuszczanymi”) oraz do 35.000.000 Praw do
Akcji („PDA”).
Oferta przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu jest ofertą publiczną z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu prawo poboru przysługujące
dotychczasowym akcjonariuszom zostało w całości wyłączone.
Spółka podkreśla, że Oferta Publiczna opisana w niniejszym Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby
tej Oferty zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych jest niniejszy Prospekt. Niniejszy
Prospekt może służyć wyłącznie do przeprowadzania Oferty Publicznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:
(i) Inwestorzy Indywidualni – inwestorzy będący osobami fizycznymi uprawnionymi do złożenia zapisu na
Akcje Oferowane zgodnie z postanowieniami Prospektu oraz
(ii) Inwestorzy Instytucjonalni – inwestorzy uprawnieni do udziału w procesie budowy księgi popytu i do
złożenia zapisów na Akcje Oferowane, którzy otrzymali zaproszenia do, odpowiednio, złożenia zapisu na
Akcje Oferowane i udziału w procesie budowy księgi popytu od Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego oraz którzy są: (a) osobami prawnymi, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu
Prawa Dewizowego, (b) jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zarówno
rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, oraz (c) osobami prawnymi, jednostkami
organizacyjnymi lub osobami fizycznymi, w imieniu i na rachunek których firmy inwestycyjne zarządzają
aktywami na zlecenie.
Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1 zł
i nie większą niż 35.000.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 35.000.000 Akcji Serii D.
W Uchwale o Podwyższeniu Zarząd został upoważniony do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał
zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 1 zł oraz nie może być
wyższa niż 35.000.000 zł. Istnieje ryzyko, iż w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej sumy, o jaką
zostanie podwyższony kapitał zakładowy, i subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji
Oferowanych, niż wynika z ustalonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego, sąd
rejestrowy może uznać, iż emisja Akcji Oferowanych nie doszła do skutku i w konsekwencji odmówić rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego.
Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych Spółka w uzgodnieniu ze Współoferującymi podejmie
decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty. W dniu ustalenia Ceny Akcji
Oferowanych zostanie ustalona także liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym
oraz Inwestorom Indywidualnym.
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz Cenie Akcji
Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy
o Ofercie Publicznej tj. w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt.
Osobom, które złożą zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty przed przekazaniem do publicznej
wiadomości informacji na temat ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty,
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym
oraz Ceny Akcji Oferowanych przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych
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złożonego zapisu w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej
informacji poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego, w którym przyjmowane będą zapisy na Akcje Oferowane. Jeżeli będzie wynikało to
z harmonogramu Oferty, Zarząd po zasięgnięciu opinii Współoferujących, będzie obowiązany do odpowiedniej
zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu.
Przed przydziałem Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane zaoferowane Inwestorom Indywidualnym, w liczbie,
w jakiej zostaną objęte zapisami Inwestorów Indywidualnych, a które to zapisy zostaną wycofane na
zasadach określonych w Prospekcie, w trybie art. 51a lub art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą zostać
przesunięte do puli Akcji Oferowanych przydzielanej Inwestorom Instytucjonalnym. W przypadku, gdy ilość
Akcji Oferowanych będzie w kategorii Inwestorów Indywidualnych mniejsza od liczby Akcji Oferowanych, na
które zapisali się Inwestorzy Indywidualni i jednocześnie liczba Akcji Oferowanych w kategorii Inwestorów
Instytucjonalnych będzie większa od liczby Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy w kategorii
Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane niesubskrybowane w kategorii Inwestorów Instytucjonalnych
mogą zostać przesunięte do puli Akcji Oferowanych przydzielanej Inwestorom Indywidualnym.
Planowany harmonogram Oferty
29 czerwca 2012 r.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej

do 2 lipca 2012 r. włącznie

Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny
Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do
Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku)

2 lipca 2012 r.

Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

2 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
(od momentu publikacji aneksu
dot. Ceny Maksymalnej)
4 lipca 2012 r.
do godz. 15:00

Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych

4 lipca 2012 r.

Zakończenie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku
skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały
o Podwyższeniu), ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych
poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

4 lipca 2012 r.

Opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez Zarząd
z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu) oraz ostatecznej
liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom
inwestorów

5-6 lipca 2012 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 9 lipca 2012 r. włącznie

Przyjmowanie ewentualnych zapisów w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie
Oferty

do 16 lipca 2012 r.

Przydział Akcji Oferowanych

Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu ze Współoferującymi
(i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu (zob.
rozdział „Czynniki ryzyka” – „Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji” – „Ryzyko niedojścia emisji Akcji
Serii D do skutku”) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt
(i) powyżej, będzie wynosiła 35.000.000 Akcji Oferowanych.
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Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości
informacji o Cenie Akcji Oferowanych, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty i o
ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługiwać
będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, poprzez złożenie w jednym
z punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w którym przyjmowane będą zapisy na
Akcje Oferowane, oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, takie jak data zatwierdzenia przez KNF
aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej, są niezależne od Emitenta,
w związku z czym planowana w harmonogramie data publikacji aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej może w rzeczywistości wymagać zmiany, co spowoduje także
zmianę dat pozostałych zdarzeń. W takim przypadku nowy harmonogram zostanie podany do publicznej
wiadomości w dniu publikacji aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej.
Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu
Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (co nie uwzględnia jednakże możliwości
zamiany kolejności przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów
Instytucjonalnych). Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie
przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego
udostępnionego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostanie udostępniony Prospekt.
Zarząd, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, może postanowić o zmianie terminów rozpoczęcia
przyjmowania zapisów. Informacja o takiej zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie
art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w drodze komunikatu aktualizującego podanego do publicznej
wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt. Nastąpi to nie później niż
w pierwotnym dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
Zarząd, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, może postanowić również o zmianie terminów zakończenia
przyjmowania zapisów. Informacja o takiej zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie
art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w formie komunikatu aktualizującego podanego do publicznej
wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt. Nastąpi to nie później niż
w pierwotnym dniu zakończenia przyjmowania zapisów.
W przypadku, gdy w ocenie Emitenta zmiana harmonogramu stanowiłaby znaczący czynnik mogący
wpłynąć na ocenę papierów wartościowych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości
w formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Osoby, które
złożyły zapisy przed udostępnieniem aneksu, będą w takim przypadku mogły uchylić się od skutków swojego
oświadczenia woli przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego, w którym przyjmowane będą zapisy na Akcje Oferowane, oświadczenia na piśmie, w terminie
dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do niniejszego Prospektu w trybie art. 51a Ustawy
o Ofercie Publicznej. Zwrot wpłat na Akcje Oferowane zostanie dokonany na rachunek pieniężny wskazany
w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków
oświadczenia woli. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty nie jest
uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez
subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.
Pozostałe terminy realizacji Oferty mogą również ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej
wiadomości nie później niż odpowiednio w dniu rozpoczęcia albo upływu danego terminu, w formie
komunikatu aktualizacyjnego, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy
o Ofercie Publicznej.
Zwraca się uwagę, iż zgodnie z art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej aneks do Prospektu podlega
zatwierdzeniu przez KNF w trybie określonym w art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. W związku
z tym, w przypadku niezatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat
Ceny Maksymalnej nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r., harmonogram Oferty ulegnie zmianie. Nowy
harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu publikacji treści aneksu do Prospektu
zawierającego informację o Cenie Maksymalnej.
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W związku z tym, iż treść aneksu do Prospektu podlega zatwierdzeniu przez KNF w terminie nie dłuższym
niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu, czyli przy założeniu przekazania KNF
przez Emitenta wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny
Maksymalnej w dniu 29 czerwca 2012 r., treść aneksu może być zatwierdzana do dnia 10 lipca 2012 r.
Zmiana terminów przeprowadzenia Oferty nie stanowi odstąpienia od Oferty.
Odstąpienie lub zawieszenie przeprowadzenia Oferty
Zarząd do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, może podjąć
decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Jeżeli odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, Emitent nie będzie zobowiązany
do podania powodów takiego odstąpienia, co będzie równoznaczne z odwołaniem Oferty. Odstąpienie od
przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych może mieć
miejsce jedynie, jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą ograniczyć szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie
do objęcia wszystkich Akcji Oferowanych lub które to zdarzenia mogą powodować zwiększone ryzyko
inwestycyjne dla subskrybentów Akcji Oferowanych. Chodzi w szczególności o następujące zdarzenia:
(i) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub na świecie; (ii) istotna zmiana sytuacji
na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie; (iii) istotna negatywna zmiana w zakresie działalności,
zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Emitenta; (iv) istotna zmiana
wpływająca na działalność Spółki lub poniesienie istotnej szkody przez Spółkę lub istotne zakłócenie jej
działalności; (v) wystąpienie innych nagłych zmian powodujących, że przeprowadzenie Oferty byłoby
niemożliwe lub byłoby niekorzystne dla Spółki; (vi) zawieszenie lub ograniczenie obrotu instrumentami
finansowymi na GPW; (vii) uzyskanie niesatysfakcjonującego popytu na Akcje Oferowane w ramach
budowania księgi popytu; (viii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny
wpływ na funkcjonowanie Emitenta.
Zarząd, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, może w każdym czasie zawiesić przeprowadzenie Oferty.
Jeżeli zawieszenie nastąpi przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych,
Emitent nie będzie zobowiązany do podania powodów takiego zawieszenia. Zawieszenie przeprowadzenia
Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych może mieć miejsce jedynie,
jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą ograniczyć szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie do objęcia
wszystkich Akcji Oferowanych lub które to zdarzenia mogą powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla
subskrybentów Akcji Oferowanych.
Zawieszenie Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia.
Podjęcie decyzji o wznowieniu Oferty nastąpi w każdym razie w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty
było dalej prawnie możliwe, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, o zawieszeniu lub wznowieniu przeprowadzenia Oferty
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51
Ustawy o Ofercie Publicznej, po jego zatwierdzeniu przez KNF. Aneks ten będzie podany do publicznej
wiadomości w ten sam sposób, w jaki udostępniono Prospekt do publicznej wiadomości.
Jeżeli do zawieszenia przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów
Indywidualnych, wszystkie złożone zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły zapisy, będą
mogły uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia
udostępnienia aneksu do niniejszego Prospektu w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. Zwrot wpłat
na Akcje Oferowane zostanie dokonany na rachunek pieniężny wskazany w formularzu zapisu, w terminie
14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli.
Jeżeli do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od
Inwestorów Indywidualnych, wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne, a dokonane płatności zostaną
zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o odstąpieniu
od przeprowadzenia Oferty.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a w przypadku odstąpienia przez Emitenta od
Oferty lub w przypadku zawieszenia Oferty dokonujący wpłaty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek
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odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku
z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.
W przypadku odstąpienia od Oferty, na podstawie niniejszego Prospektu Akcje Serii C2 ani Akcje Serii D nie
zostaną wprowadzone do obrotu na żadnym rynku regulowanym. Spółka nie zamierza także wnioskować
o wprowadzenie Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Cena Maksymalna
Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, ustali cenę maksymalną Akcji Oferowanych na potrzeby
składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”).
Niezwłocznie po ustaleniu Ceny Maksymalnej Emitent wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu
do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do
Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r.,
powyższy aneks do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości do dnia 2 lipca 2012 r.
włącznie.
Cena Maksymalna oraz Cena Akcji Oferowanych będą zawsze wyrażone w złotych. Zgodnie z art. 51 ust. 3
Ustawy o Ofercie Publicznej, aneks do Prospektu podlega zatwierdzeniu przez KNF w trybie określonym
w art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od
dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu.
Stosownie do art. 32 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks nie będzie spełniał
wymagań określonych w przepisach prawa, składana dokumentacja będzie niekompletna, konieczne będzie
uzyskanie dodatkowych informacji lub uzupełnienie aneksu o dodatkowe informacje w zakresie określonym
Rozporządzeniem 809/2004, bieg terminu, o którym mowa powyżej, rozpocznie się w dniu uzupełnienia
dokumentacji lub dostarczenia wymaganych informacji do KNF.
Dla potrzeb budowania księgi popytu Spółka w uzgodnieniu ze Współoferującymi określi orientacyjny
przedział cenowy dla Akcji Oferowanych, który może ulegać zmianom w trakcie procesu budowania księgi
popytu oraz o którym informacja nie zostanie przekazana do publicznej wiadomości.
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych
W dniach 2-4 lipca 2012 r. zostanie przeprowadzony proces budowania księgi popytu na Akcje Oferowane.
Podczas procesu budowania księgi popytu Współoferujący będą badać poziom zainteresowania
potencjalnych Inwestorów Instytucjonalnych Ofertą oraz wrażliwość cenową popytu. W procesie budowania
księgi popytu mogą uczestniczyć wyłącznie ci potencjalni Inwestorzy Instytucjonalni, którzy zostaną
zaproszeni przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Emitenta, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, po
zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena, po której Akcje
Oferowane zostaną zaoferowane inwestorom, nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna.
Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości
w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki udostępniono Prospekt
do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do
publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od
skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w jednym z POK Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego, w którym przyjmowane będą zapisy na Akcje Oferowane oświadczenia na piśmie w terminie
dwóch Dni Roboczych od przekazania do wiadomości publicznej tej informacji.
W momencie składania zapisów Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni nie będą ponosić
dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem ewentualnych kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie
z postanowieniami właściwych regulaminów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Informacje na temat
opodatkowania znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie”.
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Ostateczna liczba Akcji Oferowanych objętych Ofertą
Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych, najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych,
zostanie ustalona w uzgodnieniu ze Współoferującymi (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla
Zarządu wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu (zob. rozdział „Czynniki ryzyka” – „Ryzyka związane
z Ofertą i posiadaniem Akcji” – „Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku”) albo (ii) w przypadku
nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 35.000.000
Akcji Oferowanych. W dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
oferowanych w ramach Oferty zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych
poszczególnym kategoriom inwestorów.
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie oraz informacja o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomości wraz
z informacją o Cenie Akcji Oferowanych w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości
powyższej informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego
zapisu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji,
stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zasady składania zapisów
Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany przez Emitenta.
Inwestorzy Indywidualni nie będą uczestniczyć w procesie budowy księgi popytu. Zapisy składane przez
Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (których
lista będzie dostępna na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.pl a także na stronach internetowych
Współoferujących: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu Maklerskiego
Ventus Asset Management S.A. (www.ventusam.pl)) lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
jeżeli dom maklerski przyjmujący zapisy zapewni taką możliwość.
Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na formularzach zapisu dostępnych w POK Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane lub za pośrednictwem elektronicznych
kanałów dostępu, jeżeli dom maklerski przyjmujący zapisy zapewni taką możliwość i będą zawierały
oświadczenie inwestora o zapoznaniu się i akceptacji treści Prospektu, a w szczególności zasad przydziału
Akcji Oferowanych.
Intencją Emitenta jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Akcji Oferowanych. Inwestor
Indywidualny może złożyć dowolną ilość zapisów na Akcje Oferowane. Liczba Akcji Oferowanych, którą
mogą obejmować wszystkie zapisy złożone przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa
niż 3.500.000 Akcji Oferowanych. Zapis lub zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych
złożone przez jednego Inwestora Indywidualnego będą traktowane jak zapisy złożone łącznie na 3.500.000
Akcji Oferowanych.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu ponosi
Inwestor Indywidualny składający zapis.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od
skutków prawnych złożonego zapisu, stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej),
nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis od dnia dokonania zapisu do
czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
W przypadku, gdy aneks do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego
aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie
Publicznej. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie
złożone w jednym z POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego przyjmującym zapisy na Akcje
Oferowane, w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu.
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W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat:
(i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub
inne osoby działające w imieniu inwestorów; oraz (ii) możliwości składania zapisów w innej formie niż
pisemna, Inwestorzy Indywidualni powinni skontaktować się z POK Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego, który przyjmuje zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych, w którym zamierzają
złożyć taki zapis.
Zwraca się uwagę, że każdy Inwestor Indywidualny składający zapis na Akcje Oferowane będzie zobowiązany
wypełnić informacje wymagane w formularzu zapisu. Podanie nieprawdziwych bądź nieprawidłowych informacji
spowoduje, iż zapis danego inwestora uznany zostanie za nieważny. Ponadto, dla ważności zapisu wymagane
jest złożenie przez Inwestora Indywidualnego w formularzu zapisu oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przekazanie danych osobowych oraz udzielenie w formularzu zapisu upoważnienia dla Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego, przyjmującego zapisy, do przekazania mu informacji dotyczących danych osobowych
Inwestora Indywidualnego w celu weryfikacji prawidłowości i liczby zapisów złożonych przez Inwestora
Indywidualnego.
Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego,
nie może być mniejsza niż 1 Akcja Oferowana ani nie może być większą niż 3.500.000 Akcji Oferowanych.
Dopuszczalne jest złożenie wielokrotnych zapisów na Akcje Oferowane, jednakże zapisy opiewające łącznie
na liczbę akcji większa niż 3.500.000 Akcji Oferowanych złożone przez jednego Inwestora Indywidualnego
będą traktowane jak zapisy złożone łącznie na 3.500.000 Akcji Oferowanych.
Inwestorzy Instytucjonalni
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Spółka, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, dokona
uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia
zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych po Cenie Akcji Oferowanych i którzy będą uprawnieni do
złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz dokonania
wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów
Instytucjonalnych zostaną przesłane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni przez Dom Maklerski PKO
Banku Polskiego do składania zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane w siedzibie Domu
Maklerskiego PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, Warszawa. W celu uzyskania informacji na temat
szczegółowych zasad składania zapisów Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z Domem
Maklerskim PKO Banku Polskiego.
Inwestor Instytucjonalny, składając zapis, powinien okazać dokumenty, z których wynika jego status prawny
oraz zasady reprezentacji.
Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy (które będą traktowane łącznie) na taką
liczbę Akcji Oferowanych, która będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego
zaproszeniu do złożenia zapisu. Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż
wskazana powyżej będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych wskazaną
w zaproszeniu. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz
poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów, w imieniu których składany jest zapis,
zawierającą dane wymagane jak w formularzu zapisu. Lista taka musi być podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania firmy zarządzającej cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.
Dopuszczalne jest złożenie wielokrotnych zapisów na Akcje Oferowane.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od
skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej),
nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis od dnia dokonania zapisu do
czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
Inwestorzy Instytucjonalni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w całości najpóźniej do
dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych. W przypadku dokonania
niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu na liczbę Akcji
Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu, temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie
przydzielona liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też może zostać
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przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty. Nie została ustalona
minimalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem.
Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane w złotych, na rachunek wskazany
w zaproszeniu do złożenia zapisu.
Zasady płatności za Akcje Oferowane
Inwestorzy Indywidualni
Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić najpóźniej w momencie
składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz
Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Domu
Maklerskim PKO Banku Polskiego.
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską zostaje
zablokowana w chwili składania zapisu.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. W przypadku dokonania niepełnej wpłaty zapis
Inwestora Indywidualnego jest nieważny.
Inwestorzy Instytucjonalni
Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca dnia przyjmowania zapisów
od Inwestorów Instytucjonalnych, w złotych, na liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu do
złożenia zapisu oraz w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do składania zapisów.
W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis może być uznany za
złożony na liczbę Akcji Oferowanych, która została w pełni opłacona, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby
Akcji Oferowanych i Ceny Akcji Oferowanych.
Przydział Akcji Oferowanych
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów
złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych.
Przed przydziałem Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane zaoferowane Inwestorom Indywidualnym, w liczbie,
w jakiej zostaną objęte zapisami Inwestorów Indywidualnych, a które to zapisy zostaną wycofane na
zasadach określonych w Prospekcie, w trybie art. 51a lub art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą zostać
przesunięte do puli Akcji Oferowanych przydzielanej Inwestorom Instytucjonalnym.
W przypadku, gdy ilość Akcji Oferowanych będzie w kategorii Inwestorów Indywidualnych mniejsza od liczby Akcji
Oferowanych, na które zapisali się Inwestorzy Indywidualni i jednocześnie liczba Akcji Oferowanych w kategorii
Inwestorów Instytucjonalnych będzie większa od liczby Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy w kategorii
Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane niesubskrybowane w kategorii Inwestorów Instytucjonalnych
mogą zostać przesunięte do puli Akcji Oferowanych przydzielanej Inwestorom Indywidualnym.
W zakresie i w terminie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja na temat wyniku
przydziału Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy
o Ofercie Publicznej, a w przypadku przystąpienia do systemu ESPI dodatkowo w trybie Raportu Bieżącego.
O liczbie przydzielonych akcji inwestor będzie poinformowany w POK, w którym złożył zapis oraz
ewentualnie w innym trybie uzgodnionym indywidualnie. Ponadto, w przypadku osób, które złożyły wraz
z zapisem dyspozycje deponowania, po zarejestrowaniu akcji w KDPW i zapisaniu ich na rachunkach
papierów wartościowych inwestorów, zostaną oni poinformowani o tym fakcie zgodnie z procedurami
związanymi z informowaniem inwestorów o nabytych akcjach. Rozpoczęcie obrotu giełdowego PDA oraz
Akcjami Dopuszczanymi nie jest uzależnione od powiadomienia wszystkich inwestorów o przydzielonych im
akcjach.
Wyniki Oferty zostaną podane do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego w terminie 2 tygodni od
dnia zamknięcia Oferty Publicznej.
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Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Indywidualnym nastąpi na podstawie złożonych
przez nich zapisów, pod warunkiem pełnego opłacenia złożonego zapisu zgodnie z zasadami opisanymi
w niniejszym Prospekcie, w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu.
W przypadku, gdy ilość Akcji Oferowanych będzie w kategorii Inwestorów Indywidualnych mniejsza od liczby
Akcji Oferowanych, na które zapisali się Inwestorzy Indywidualni, zostanie przeprowadzona proporcjonalna
redukcja każdego ze złożonych zapisów.
Akcje Oferowane, które po dokonaniu ewentualnych redukcji pozostały po dokonaniu zaokrągleń i nie
zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym, zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym,
poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Oferowanych, przydzielając dodatkowo po
jednej Akcji Oferowanej do każdego zapisu aż do wyczerpania liczby Akcji Oferowanych przeznaczonych do
przydziału Inwestorom Indywidualnym. W przypadku zapisów obejmujących taką samą liczbę akcji,
pozostające pojedyncze akcje zostaną przydzielone w pierwszej kolejności osobom, które wcześniej złożyły
prawidłowy zapis.
Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Indywidualnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub
których zapisy na Akcje Oferowane zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie
dokonany na rachunek pieniężny wskazany w formularzu zapisu, w terminie do 14 dni odpowiednio od dnia
przydziału Akcji Oferowanych, bądź od daty ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Zwrot
nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów
poniesionych przez Inwestorów Indywidualnych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane.
Inwestorzy Instytucjonalni
Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym nastąpi na podstawie złożonych
przez nich zapisów, pod warunkiem pełnego opłacenia złożonego zapisu zgodnie z zasadami opisanymi
w niniejszym Prospekcie, w liczbie, o której poszczególni Inwestorzy Instytucjonalni zostaną poinformowani
przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w zaproszeniu do składania zapisów.
Inwestorom Instytucjonalnym, do których wysłane zostaną zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną
przydzielone zgodnie ze wskazaną w nich liczbą Akcji Oferowanych, pod warunkiem prawidłowego złożenia
i opłacenia zapisu.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni uchylili się od skutków złożonych
zapisów m.in. w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej mogą zostać przydzielone Inwestorom
Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie budowania księgi popytu, jak i również tym,
którzy nie wzięli udziału w procesie budowania księgi popytu, pod warunkiem prawidłowego złożenia
i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane
skierowane przez Współoferujących.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni uchylili się od skutków złożonych
zapisów m.in. w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, nie złożyli zapisów w odpowiedzi na
zaproszenie lub nie opłacili w terminie złożonych zapisów, mogą zostać zaoferowane i przydzielone
Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie budowania księgi popytu, jak
również tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania księgi popytu, pod warunkiem prawidłowego
złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje
Oferowane skierowane przez Współoferujących.
Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Instytucjonalnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub
których zapisy na Akcje Oferowane zostały unieważnione lub nieuwzględnione oraz nadpłat zostanie
dokonany w terminie do 14 dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od daty ogłoszenia o odstąpieniu
od przeprowadzenia Oferty, bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań na rachunek wskazany
w formularzu zapisu przez danego Inwestora Instytucjonalnego.
Rozliczenie
Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów nastąpi bez zbędnej
zwłoki, o ile dane przekazane przez inwestora będą kompletne i prawidłowe. Jeżeli dane przekazane przez
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danego inwestora będą niekompletne lub nieprawidłowe, inwestor musi liczyć się z zapisaniem lub
przeniesieniem Akcji Oferowanych na swój rachunek papierów wartościowych w terminie późniejszym, po
uzupełnieniu lub skorygowaniu danych przez inwestora.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ani Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. pełniący rolę
Współoferujących nie ponoszą odpowiedzialności za niezapisanie bądź nieprzeniesienie Akcji Oferowanych
wynikające z niekompletnych lub nieprawidłowych danych przekazanych przez inwestora.
W przypadku niemożności zapisania Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom na rachunku papierów
wartościowych wskazanym przez danego inwestora bądź w przypadku niewskazania takiego rachunku
papierów wartościowych, Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunkach lub w rejestrze prowadzonym
przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Notowanie Akcji Oferowanych
Akcje Emitenta nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym.
Emitent zamierza złożyć do KDPW wniosek o rejestrację do 35.000.000 Akcji Oferowanych zwykłych na
okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, do 35.000.000 Praw do Akcji Serii D oraz
27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda w KDPW. Akcje
Dopuszczane Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane, zostaną zdematerializowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego oraz regulacjami KDPW. Akcje Dopuszczane
Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane, zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym
przez KDPW, będącym centralną instytucją depozytową papierów wartościowych w Polsce.
Ponadto Emitent zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych
do obrotu na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych. W tym celu planowane jest
wprowadzenie do notowań Praw do Akcji Serii D niezwłocznie po spełnieniu przesłanek przewidzianych
prawem. Natomiast wprowadzenie do notowań giełdowych Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii D zostanie
dokonane niezwłoczne po zarejestrowaniu emisji Akcji Serii D przez sąd.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do notowań na
GPW wymaga m.in.: (i) zawarcia przez Emitenta umowy z KDPW w sprawie rejestracji Akcji Dopuszczanych
w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz (ii) podjęcia przez Zarząd GPW uchwał o dopuszczeniu
i wprowadzeniu Akcji Dopuszczanych do obrotu na GPW. Intencją Emitenta jest, aby obrót PDA na GPW
rozpoczął się w terminie około dwóch tygodni od dnia przydziału Akcji Oferowanych, o ile nie wystąpią
nieprzewidziane okoliczności.
Po zarejestrowaniu Akcji Serii D zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu
przysługiwać będą Prawa do Akcji Serii D. W zamian za każde Prawo do Akcji Serii D na rachunkach
inwestora zapisana zostanie jedna Akcja Serii D w wyniku czego Prawa do Akcji Serii D wygasną. Dzień
wygaśnięcia PDA będzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego,
notowane będą Akcje Serii D.
Emitent zamierza przeprowadzić emisję Akcji Serii D w III kwartale 2012 roku, zaś według oceny Spółki
dopuszczenie i wprowadzenie PDA do obrotu na rynku podstawowym GPW może nastąpić w lipcu 2012 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych decyzje Zarządu
GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie
obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowy ograniczenia
sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem.
Na Datę Prospektu Emitent nie posiada wymaganego ani przez Rozporządzenie o Rynkach i Emitentach,
ani Regulamin GPW poziomu rozproszenia Akcji, które będą podlegać dopuszczeniu do obrotu giełdowego
(Akcje Serii C2). Istnieje ryzyko niedopuszczenia do obrotu giełdowego papierów wartościowych Emitenta
(Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii D), z uwagi na możliwość ukształtowania się struktury właścicielskiej i wartości
rynkowej Akcji Emitenta w sposób niespełniający kryteriów rynku regulowanego, o których mowa powyżej.
Liczba Akcji Dopuszczanych znajdujących się w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy wynosić będzie
min. 15%, spełniając wymóg § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Giełdy, jeśli objęte zostanie min. 4.806.000 Akcji
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Serii D i zachowany będzie warunek, iż żaden inwestor w ramach Oferty nie obejmie takiej liczby Akcji Serii
D, która umożliwi mu wykonywanie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Aby móc ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
(rynek podstawowy): (i) liczba Akcji Dopuszczanych znajdujących się w posiadaniu mniejszościowych
akcjonariuszy musi stanowić min. 25%, czyli bez względu na wartość Ceny Akcji Oferowanych w Ofercie
objętych powinno zostać min. 9.078.000 Akcji Serii D, bądź (ii) objęta powinna zostać taka liczba Akcji Serii D,
której wartość liczona wg Ceny Akcji Oferowanych wynosić będzie min. 17 mln EUR. W każdym z powyższym
warunków zachowany powinien być warunek, iż żaden inwestor w ramach Oferty nie obejmie takiej liczby Akcji
Serii D, która umożliwi mu wykonywanie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. W przypadku, gdy nie będzie
możliwe spełnienie wymaganych warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, Emitent wystąpi
z odpowiednimi wnioskami o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.
Spółka nie zamierza wnioskować o wprowadzenie Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect w przypadku ich niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
Informacje o zamiarach Emitenta dotyczących dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku
innym niż regulowany, w przypadku gdyby zaistniała sytuacja niespełnienia warunków dopuszczenia akcji do
obrotu na GPW, w szczególności wymogów dopuszczenia do obrotu akcji dla wybranego przez Emitenta
rynku na GPW, zostaną przekazane w formie aneksu do prospektu emisyjnego przed dokonaniem
przydziału Akcji Oferowanych, a termin ich przydziału w związku z uprawnieniem inwestora do uchylenia się
od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty.
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SUBEMISJA I UMOWNE OGRANICZENIE ZBYWALNOŚCI AKCJI
Współoferujący
Współoferującym i Prowadzącym Księgę Popytu w ramach Oferty jest Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa.
Współoferującym w ramach Oferty jest Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A., ul. Włodarzewska
69, 02-384 Warszawa.
Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe
Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane
w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
Umowa z animatorem
Na Datę Prospektu Emitent nie zawarł jeszcze umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta dla Akcji,
jednakże Spółka nie wyklucza zawarcia takiej umowy w przyszłości. Czynności animatora będą wykonywane
zgodnie z regulacjami GPW.
Stabilizacja
Na Datę Prospektu nie przewiduje się podejmowania działań stabilizacyjnych. W ramach Oferty nie przewiduje
się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu „greenshoe”.
Umowa o Gwarantowanie Oferty
Zamiarem Spółki jest zawarcie nie później niż w dniu publikacji Prospektu warunkowej umowy
o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej („Umowa
o Gwarantowanie Oferty”) z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego (jako „Gwarantem Oferty”) oraz
Domem Maklerskim Ventus Asset Management S.A. Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Zarząd jest
upoważniony do zawarcia powyższej umowy. W ramach Umowy o Gwarantowanie Oferty Gwarant Oferty
zobowiąże się, z zastrzeżeniem ziszczenia się określonych warunków wskazanych poniżej, do nabycia lub
opłacenia bądź spowodowania nabycia lub opłacenia tych Akcji Oferowanych, które nie zostały objęte
zapisami lub opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych, rekomendowanych Spółce przez Gwaranta
Oferty.
Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie zawierała standardowe warunki zawieszające i rozwiązujące
znajdujące się w umowach gwarantowania przy transakcjach podobnych do Oferty, w tym (i) warunki
związane z brakiem zawieszenia lub odwołania Oferty lub braku istnienia uzasadnionej możliwości jej
zawieszenia lub odwołania, (ii) braku wystąpienia zmian w sytuacji prawnej i finansowej Spółki, które
w wyłącznej ocenie Gwaranta Oferty działającego w dobrej wierze mogą spowodować brak powodzenia
Oferty na warunkach i w terminach określonych m.in. w Prospekcie lub znaczącymi utrudnieniami
w późniejszym obrocie PDA lub Akcjami Oferowanymi na GPW, (iii) braku istotnych negatywnych zmian
w polskiej i międzynarodowej sytuacji ekonomicznej, prawnej lub politycznej (włączając w to wszelkie
zakłócenia w działaniu instytucji rozliczających handel instrumentami finansowymi), które w wyłącznej ocenie
Gwaranta Oferty działającego w dobrej wierze mogą spowodować brak powodzenia Oferty na warunkach
i w terminach określonych m.in. w Prospekcie lub znaczącymi utrudnieniami w późniejszym obrocie PDA lub
Akcjami Oferowanymi na GPW.
Zobowiązania Gwaranta Oferty, o których mowa powyżej, wejdą w życie po zawarciu porozumienia
dotyczącego ustalenia ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych („Porozumienie
dotyczące Ustalenia Ceny”), które będzie stanowiło integralną część Umowy o Gwarantowanie Oferty
i warunkowało zobowiązania Gwaranta Oferty po tym dniu. Podpisanie Porozumienia dotyczącego Ustalenia
Ceny, według wyłącznego uznania podmiotów będących jego stronami, jest planowane po zakończeniu
procesu budowy księgi popytu, jednakże nie później niż w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych.
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Umowa o Gwarantowanie Oferty będzie zawierała zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia Spółki, m.in. co
do stanu prawnego i sytuacji finansowej Spółki oraz ważności i skuteczności emisji Akcji Oferowanych.
Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, Spółka zobowiąże się do zwolnienia Gwaranta Oferty, Domu
Maklerskiego Ventus Asset Management S.A, oraz innych osób z odpowiedzialności i obowiązku
świadczenia z tytułu roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą zostać dochodzone lub zostaną
poniesione przez Gwaranta Oferty, Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. lub określone osoby
w związku z Umową o Gwarantowanie Oferty (tzw. klauzula indemnifikacyjna).
Ponadto, w Umowie o Gwarantowanie Oferty zostaną określone zobowiązania Spółki związane
z przeprowadzaniem Oferty, w tym zobowiązania do sporządzania i publikowania odpowiednich informacji
związanych z Ofertą, składania wymaganych dokumentów do GPW, KDPW i sądu rejestrowego oraz
zobowiązanie ograniczające możliwość zbywania i emisji akcji przez Spółkę (zob. „Umowne ograniczenia
zbywalności i emisji Akcji” poniżej).
W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie
Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizacyjnego w trybie art. 52 ust. 2
Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zmiana warunków Umowy o Gwarantowanie
Oferty lub termin jej zawarcia mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja
o tym zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy
Ofercie Publicznej. Jeżeli informacja o zawarciu umowy zostanie udostępniona do publicznej wiadomości
w formie aneksu do niniejszego Prospektu, osoby, które złożyły zapisy, będą w takim przypadku mogły uchylić się
od skutków swojego oświadczenia woli w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do
niniejszego Prospektu w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej.
Brak jakiejkolwiek informacji dotyczącej zawarcia umowy o subemisję oznaczać będzie, iż umowa ta nie
została zawarta.
Prowizja za gwarantowanie Oferty zawiera się w prowizji za usługę plasowania. Prowizja za usługę
plasowania opisana została w rozdziale „Informacje dodatkowe” – „Podmioty zaangażowane w Ofertę”
– „Współoferujący”.
Umowne ograniczenie zbywalności i emisji Akcji
Spółka
Spółka przewiduje, że nie później niż w dniu publikacji Prospektu zostanie zawarta zwyczajowa w ofertach
podobnych do Oferty umowa ograniczająca zbywalność i emisję akcji Spółki (ang. lock-up agreement).
W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zamierza zobowiązać się wobec Współoferujących, iż przez
okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA na GPW, ani Spółka, ani żadna osoba działająca w jej
imieniu nie będzie, bez pisemnej zgody Współoferujących, (i) oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać
umów w sprawie sprzedaży, udzielać opcji ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać
umów w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie lub sprzedaż
akcji Spółki ani instrumentów finansowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji
Spółki ani też składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego
dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej; jak również (ii) zawierać transakcji swap
lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio,
ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja,
o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby zostać rozliczone poprzez dostarczenie akcji Spółki lub
wspomnianych innych instrumentów finansowych, gotówki lub w inny sposób; (iii) w zakresie innych akcji
Spółki niż Akcje Dopuszczane – składać wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu
ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej, a także składać wniosków o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części takich innych akcji
Spółki niż Akcje Dopuszczane. Zobowiązanie Spółki do nie składania wniosków o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części innych akcji Spółki
niż Akcje Dopuszczane nie dotyczy sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych
akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które
będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki
trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania
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zobowiązań Spółki lub jej akcjonariusza związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego;
(iv) podejmować żadnych działań mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby
wymienialne na akcje Spółki. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby
wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego
lub w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub PCC SE związanych z przejęciem
innego podmiotu gospodarczego.
PCC SE
PCC SE w dniu 30 kwietnia 2012 r. zawarł ze Współoferującymi umowę, w której zobowiązał się wobec
Współoferujących, iż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań Praw do Akcji na GPW PCC SE
nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących, bezpośrednio lub pośrednio: (i) oferować,
zastawiać, sprzedawać, udzielać opcji ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać
umów w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie lub sprzedaż
Akcji Spółki ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia Akcji Spółki
ani też składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu
ofertowego; jak również (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących,
w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji Spółki,
niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby zostać
rozliczone poprzez dostarczenie Akcji Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, gotówki lub
w inny sposób.
Ponadto PCC SE zobowiązał się wobec Współoferujących, iż w tym samym okresie nie będzie, bez
uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących, bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie Akcji Serii A, Akcji
Serii B, Akcji Serii C1 („Akcje Niewprowadzane”) składać wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego
dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej, a także składać wniosków
o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części
Akcji Niewprowadzanych, a także podejmować żadnych działań mających na celu podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które
byłyby wymienialne na Akcje Spółki bez uprzedniej zgody Współoferujących. Zobowiązanie PCC SE nie
dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub
wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie
przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe
lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania
zobowiązań Spółki lub PCC SE związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego.
Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły praw PCC SE do zbycia Akcji w transakcji poza rynkiem
zorganizowanym, do zbycia Akcji Niewprowadzanych na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z grupy kapitałowej
PCC SE, a także nie będą dotyczyły prawa do prowadzenia negocjacji i zaciągania zobowiązań, w tym
zobowiązań warunkowych lub terminowych, dotyczących przeniesienia prawa własności Akcji lub Akcji
Niewprowadzanych lub dotyczących jakichkolwiek praw wynikających z Akcji lub Akcji Niewprowadzanych,
jeżeli skutki prawne takich zobowiązań miałyby wchodzić w życie po terminie określonym jako 12 miesięcy
od momentu notowań Praw do Akcji na GPW.
W ramach umowy, o której mowa powyżej, PCC SE zobowiązał się wobec Współoferujących, iż w przypadku
zbycia, przeniesienia lub innego rozporządzenia Akcjami lub Akcjami Niewprowadzanymi (niezależnie w jakiej
ilości i czy bezpośrednio, czy pośrednio) w okresie 12 miesięcy od momentu notowań Praw do Akcji na GPW,
zapewni, że zobowiąże lub spowoduje zobowiązanie podmiotu lub osoby, na rzecz której nastąpiło
rozporządzenie, przeniesienie lub inne rozporządzenie Akcjami lub Akcjami Niewprowadzanymi do zobowiązania
się wobec Współoferujących w sposób tożsamy, w jaki PCC SE zobowiązał się na podstawie tej umowy.
W przypadku podpisania przez Spółkę umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki informacja
o ich zawarciu zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jednakże gdy w ocenie Spółki treść tych umów lub zmiana
terminu ich zawarcia stanowiłyby znaczący czynnik mogący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych,
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informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu
zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile wymagać tego będą przepisy prawa.
W przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki
informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu
zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

213

PROSPEKT EMISYJNY – OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI
NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH

OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH
Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce
Prospekt został sporządzony wyłącznie na potrzeby Oferty przeprowadzanej na terytorium Polski w drodze
oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Ani Spółka, ani też Współoferujący nie podejmowali i nie będą podejmować w żadnej jurysdykcji poza Polską
żadnych działań mających na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych, czy
też posiadanie lub rozpowszechnianie Prospektu bądź jakiegokolwiek innego materiału ofertowego
dotyczącego Akcji Oferowanych, w żadnej jurysdykcji, gdzie wymagane jest podjęcie takich działań.
W związku z tym Akcje Oferowane nie mogą być przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej oferty lub
sprzedaży, a Prospekt nie może być rozpowszechniony ani publikowany na lub z terytorium jakiegokolwiek
kraju lub jurysdykcji, inaczej niż z zachowaniem wszelkich stosownych zasad i regulacji właściwych dla
danego kraju lub jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Prospektu oraz promocja Oferty mogą podlegać ograniczeniom
prawnym. Osoby posiadające Prospekt powinny więc zapoznać się z wszelkimi ograniczeniami tego rodzaju,
przestrzegać takich ograniczeń oraz zasad przeprowadzania ograniczonych działań promocyjnych w związku
z Ofertą, uwzględniając ograniczenia przedstawione poniżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić
naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji.
Prospekt nie stanowi oferty objęcia ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych
w Prospekcie, adresowanej do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli w takiej jurysdykcji
składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia akcji jest niezgodne z prawem.
Europejski Obszar Gospodarczy
Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na terytorium Polski.
Współoferujący zapewnili, że w żadnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
które wprowadziło postanowienia Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów
wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE („Dyrektywy Prospektowej”), zwane dalej „Państwem
Członkowskim”, nie była ani nie jest prowadzona oferta publiczna Akcji Oferowanych. Jednak
Współoferujący mogą dokonywać promocji Oferty w Państwie Członkowskim w ramach następujących
zwolnień w trybie Dyrektywy Prospektowej, jeżeli zwolnienia te zostały implementowane w danym Państwie
Członkowskim:
1) promocja Oferty kierowana będzie do osób prawnych uprawnionych do prowadzenia działalności na
rynkach finansowych lub podlegających regulacjom umożliwiającym im taką działalność oraz podmiotów
niebędących podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności na rynkach finansowych lub
podlegających regulacjom umożliwiającym im taką działalność, których wyłącznym przedmiotem
działalności jest inwestowanie w papiery wartościowe,
2) promocja Oferty kierowana będzie do osób prawnych, które zgodnie z ich ostatnim rocznym lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spełniają, co najmniej, dwa z poniższych kryteriów:
(i) średnia liczba ich pracowników w poprzednim roku obrotowym wynosiła co najmniej 250 osób;
(ii) suma bilansowa przekraczała 43 mln EUR; (iii) roczne obroty netto przekraczały 50 mln EUR,
3) promocja Oferty kierowana będzie do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych w danym Państwie
Członkowskim lub do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych we wszystkich Państwach
Członkowskich, w zależności od metody obliczeń przewidzianej w odpowiednich regulacjach prawnych
takiego Państwa Członkowskiego, oraz
4) promocja Oferty będzie podjęta we wszelkich innych okolicznościach podlegających przepisom art. 3
ust. 2 Dyrektywy Prospektowej,
wszystko pod warunkiem, że:
1) taka promocja Oferty nie będzie skutkować wymogiem opublikowania Prospektu przez Spółkę lub
Współoferujących zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej oraz każda taka osoba fizyczna lub prawna
(„Dozwolony Inwestor”) nabędzie takie Akcje Oferowane w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie na
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terytorium Polski zgodnie z zasadami przewidzianymi w Prospekcie na własny rachunek, bez zamiaru
sprzedaży Akcji Oferowanych lub ich plasowania w którymkolwiek Państwie Członkowskim (chyba że na
rzecz innych Dozwolonych Inwestorów), albo na rachunek innych Dozwolonych Inwestorów lub
2) Dozwolony Inwestor nabędzie takie Akcje Oferowane w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie na
terytorium Polski zgodnie z zasadami przewidzianymi w Prospekcie na rachunek innych osób bądź
podmiotów, na rzecz których podejmuje decyzje inwestycyjne w ramach zarządzania cudzym pakietem
papierów wartościowych na zlecenie.
Złożenie przez Dozwolonego Inwestora z Państwa Członkowskiego zapisu na Akcje Oferowane na
zasadach określonych w Prospekcie w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie na terytorium Polski
zostanie uznane za złożenie przez tego inwestora wobec Spółki i Współoferujących zapewnienia, że taki
inwestor jest Dozwolonym Inwestorem oraz że podporządkował się on wszelkim innym ograniczeniom
mającym zastosowanie w takim Państwie Członkowskim oraz że zapis został złożony przez takiego
inwestora z zachowaniem zasad Oferty określonych w Prospekcie.
Prospekt nie został ani nie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Financial Services Authority w Wielkiej
Brytanii. Ponadto, w Wielkiej Brytanii Prospekt może być dystrybuowany wyłącznie wśród i adresowany
wyłącznie do:
1) osób posiadających zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19
ust. 5 Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy
o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r., ze zm.
(„Zarządzenie”) lub
2) podmiotów o znacznej wartości netto, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt. a-d Zarządzenia, lub
3) osób, którym można w inny zgodny z prawem, sposób przekazać Prospekt
(wszystkie takie osoby zwane są dalej „Właściwymi Osobami”).
Podmioty niebędące Właściwymi Osobami nie mogą podejmować żadnych decyzji w oparciu o Prospekt.
Jakakolwiek inwestycja czy działalność inwestycyjna objęta Prospektem jest dostępna w Wielkiej Brytanii
jedynie dla Właściwych Osób, i działalność inwestycyjna będzie dokonywana wyłącznie przy udziale takich
osób.
W Państwie Członkowskim innym niż Wielka Brytania mogą obowiązywać dodatkowe zasady i przepisy
(przyjęte w takim państwie lub jurysdykcji w obrębie EOG) odnoszące się do ograniczonych działań
promocyjnych dotyczących Akcji Oferowanych lub rozpowszechniania bądź publikacji Prospektu. Osoby
posiadające Prospekt powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami dotyczącymi
rozpowszechniania tego dokumentu oraz ograniczonych działań promocyjnych w odniesieniu do Akcji
Oferowanych obowiązującymi w takim Państwie Członkowskim oraz ich przestrzegać.
Stany Zjednoczone Ameryki
Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe Spółki opisywane w Prospekcie nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden inny organ
regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub terytorium podległego jurysdykcji
Stanów Zjednoczonych Ameryki i poza niektórymi wyjątkami, nie mogą być oferowane lub sprzedawane
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na podstawie zwolnienia od obowiązku rejestracji zgodnie
z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.
Promocja oferty będzie skierowana wyłącznie do inwestorów poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki na
podstawie Regulacji S (ang. Regulation S). Nie ograniczając powyższego, Spółka jest uprawniona do
plasowania Akcji Oferowanych poprzez oferowanie ich wybranym inwestorom w ramach oferty prywatnej
zgodnie z odpowiednim zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie
o Papierach Wartościowych.
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE
ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI
Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Datę
Prospektu. Powoduje to, że inwestorzy powinni zapoznać się ze stosownymi przepisami, a ponadto
zasięgnąć opinii wybranych przez siebie doradców prawnych we wszystkich sprawach związanych
z posiadaniem Akcji Oferowanych oraz ich nabywaniem oraz rozporządzaniem nimi.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rynek giełdowy w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Giełda
prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
oraz wewnętrznych regulacji, w tym Statutu Giełdy i Regulaminu Giełdy. Rynek giełdowy prowadzony przez
Giełdę jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych przepisów prawa wspólnotowego i Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto, Giełda organizuje i prowadzi alternatywny system obrotu,
nie będący rynkiem regulowanym. W ramach rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę wyodrębniono
rynek podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowań giełdowych) oraz rynek równoległy.
Według danych dostępnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl) na dzień 1 grudnia 2011 r. na GPW
notowano akcje 426 spółek (z czego 38 jest spółkami zagranicznymi). Całkowita kapitalizacja rynkowa
notowanych spółek wyniosła około 662.128,79 mln zł.
Dematerializacja papierów wartościowych
Papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski lub podlegające dopuszczeniu
do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie
umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), tj. ich dematerializacji (art. 5 ust. 1
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych
powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie
będącej posiadaczem tego rachunku (art. 7 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). Umowa
zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą
dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia na żądanie jego posiadacza imienne
świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych zapisanych na rachunku.
Świadectwo depozytowe potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów
wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie
zapisów na rachunku wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 9
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). Od chwili wystawienia świadectwa papiery wartościowe
w liczbie wskazanej w jego treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego
ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten
wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Te same
papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem że cel wystawienia
każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza się
również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem
innych świadectw.
Rozliczenie
Wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na zasadzie płatności przy odbiorze (tzw.
zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw następuje w trzy dni po zawarciu transakcji. Co do
zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz rachunek gotówkowy w firmie
inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda firma inwestycyjna
i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz
rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym.
Zgodnie z regulacjami Giełdy oraz KDPW, KDPW jest obowiązany przeprowadzać, na podstawie listy
transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej przez Giełdę, rozliczenia zawartych przez członków Giełdy transakcji.
Z kolei członkowie Giełdy koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono transakcje.
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Organizacja obrotu papierami wartościowymi
Na Datę Prospektu sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:35
czasu warszawskiego, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej.
Oferty, w zależności od rynku notowań danych papierów wartościowych, są zgłaszane w systemie notowań
ciągłych lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem kursu jednolitego. Dla
dużych pakietów akcji możliwe są tak zwane transakcje pakietowe prowadzone poza systemem notowań
ciągłych lub kursu jednolitego.
Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do
dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji dostępne są na oficjalnej stronie Giełdy (www.gpw.pl).
Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez Giełdę ani inne organy regulacyjne. Zależą one od
ogólnej wartości transakcji oraz domu maklerskiego, który ją realizuje.
Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego
Obrót akcjami na rynku regulowanym na terytorium Polski podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności
zaś przepisom Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a także
regulacjom Giełdy oraz KDPW, w tym postanowieniom Regulaminu Giełdy oraz regulaminu KDPW.
Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”). Tryb
i organizację nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym sprawowanego przez KNF określa Ustawa
o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym, Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym, Ustawa o Ofercie
Publicznej oraz Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Ponadto, polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach określonych w rozporządzeniach do powyższych
ustaw oraz w regulacjach wspólnotowych, które – tak jak rozporządzenia unijne – znajdują bezpośrednie
zastosowanie w Polsce.
Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych
pakietów akcji
W momencie gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Publicznej,
to jest od dnia, w którym przynajmniej jedna akcja Spółki zostanie zarejestrowana w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez KDPW, nabywanie i zbywanie Akcji Oferowanych podlegać będzie
w szczególności obowiązkom ustawowym wskazanym poniżej.
Obowiązek zawiadamiania KNF o nabyciu lub zbyciu akcji
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej,
albo
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w terminie
czterech 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 sześciu dni
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą
rynek regulowany (w przypadku Spółki – GPW) w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.
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Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki
publicznej powstaje również w przypadku:
1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
i)

2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku
oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy Giełdy),

ii)

5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym
rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych,

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym
samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych
obowiązków.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.
Po otrzymaniu zawiadomienia spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej
informacji równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na
którym są notowane akcje tej spółki.
KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości, jeżeli
ujawnienie takich informacji mogłoby:
1) zaszkodzić interesowi publicznemu, lub
2) spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje
wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych.
Wezwania
Nabycie akcji uprawniających do wykonywania ponad 5% lub 10% ogólnej liczby głosów w danym okresie
Zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:
1) 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%,
2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział
w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%,
może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych
akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.
Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy
przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia
akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do
spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od
przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
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1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo
2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,
chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Stosownie do art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów
nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy
po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego
obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie
głosów.
Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% 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 66%
ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio
nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów,
odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia
uprzywilejowania jego akcji.
Zasady ogłaszania wezwania
Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Polski, który jest obowiązany – nie później niż
na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia
o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane
akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. Następnie treść wezwania jest ogłaszana
w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
Ogłoszenie wezwania może nastąpić dopiero 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.
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot
ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie
pozostałe akcje spółki publicznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na
wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena w tym wezwaniu.
Po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień
w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu,
nie krótszym niż 2 dni.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności
wskazanych w żądaniu, o którym mowa powyżej, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.
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.
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W okresie między dokonaniem zawiadomienia a zakończeniem wezwania podmiot obowiązany do
ogłoszenia wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące
stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki:
1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób
w nim określony,
2) nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać
obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania,
3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.
Cena akcji w wezwaniu
Zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być niższa od:
1) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których
dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
2) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku
głównym przez okres krótszy niż określony powyżej.
Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od:
1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia,
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim
porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie
12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty,
o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie
12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.
Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych
akcji spółki publicznej nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu
tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.
W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, znacznie
odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:
1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych
związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,
2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności,
których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,
3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością,
podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie
w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. KNF może udzielić zgody, o ile
proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy
uzasadnionego interesu akcjonariuszy.
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej albo w przypadku
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa
od ich wartości godziwej.
Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa
od ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej
5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na
wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.
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Przymusowy wykup akcji (squeeze out)
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub
wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce,
przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie
Publicznej).
Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach
Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – określonych w art. 79
ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem że jeśli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90%
ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym
wezwaniu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na
14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia
o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane
akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot
ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Przymusowy odkup akcji (sell out)
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na
piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu
przez innego akcjonariusza, a w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90%
ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie
o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej,
który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza
(art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia
jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron
porozumienia w sprawie nabywania przez członków tego porozumienia akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej
liczby głosów.
Cenę akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach
Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych powyżej art.
79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90%
ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie
niższej niż cena proponowana w tym wezwaniu.
Podmioty objęte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji
Na podstawie art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w przepisach dotyczących
zawiadomienia KNF o osiągnięciu/przekroczeniu określonego progu liczby głosów w spółce publicznej,
wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu spoczywają odpowiednio:
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1) również na 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) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz
inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten
sam podmiot,
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej następuje w związku z posiadaniem akcji
(i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub
zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie, (ii) w ramach
wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi 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, (iii) przez osobę trzecią, z którą ten
podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, 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) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyżej, posiadają akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich punktach, obowiązki określone w przepisach dotyczących
znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia,
wskazaną przez strony porozumienia.
Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu, przekroczeniu określonego
progu głosów w spółce publicznej, wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu powstają również w przypadku,
gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie,
który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych
Zgodnie z art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi informacją poufną jest określona w sposób
precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów instrumentów
finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów,
która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny
sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych
instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:
1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły
lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia
dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;
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2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez
racjonalnie działającego inwestora;
3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora
dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych
powyżej.
Równocześnie, zgodnie z art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy, kto:
1) posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce
akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania
zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze,
a w szczególności 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, lub akcjonariusze spółki
publicznej, lub osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub
dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, lub maklerzy lub doradcy, lub
2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo
3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1) i 2), jeżeli wiedział lub przy
dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna – nie może
wykorzystywać takiej informacji.
Osoby, o których mowa powyżej, nie mogą ujawniać informacji poufnej oraz udzielać rekomendacji lub
nakłaniać innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
których dotyczy ta informacja.
Czynności określane jako zakazane wykorzystywanie informacji poufnych obejmują:
1) nabywanie lub zbywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych z nimi
związanych i innych instrumentów finansowych dotyczących takich akcji,
2) udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
których dotyczy ta informacja,
3) umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej
dotyczącej jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych.
Osoba wykorzystująca informację poufną z naruszeniem przepisów prawa może podlegać karze
pozbawienia wolności lub grzywnie albo obu tym sankcjom łącznie. Maksymalna wysokość grzywny wynosi
5.000.000 zł, a okres pozbawienia wolności jest uzależniony od rodzaju przestępstwa i może wynosić od
trzech miesięcy do ośmiu lat.
Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkniętych
Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy
wyłącznie członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego
pracowników, biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z tym emitentem lub wystawcą
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (osoby mające dostęp do
informacji poufnych pierwszego poziomu), które w trakcie okresu zamkniętego nie mogą nabywać lub
zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta
oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi.
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Ponadto, osoby mające dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu nie mogą, w czasie trwania
okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.
Stosownie do art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi wskazanych powyżej
ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu taka osoba zleciła zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek
decyzje inwestycyjne, albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu zapisu
w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie
z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych pierwszego
poziomu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy
o Ofercie Publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Okres zamknięty został zdefiniowany w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jako:
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę będącą osobą mającą dostęp do informacji poufnych
pierwszego poziomu informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych do
przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości,
2) w przypadku raportu rocznego – okres dwóch miesięcy przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych,
3) w przypadku raportu półrocznego – okres miesiąca przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych,
4) w przypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych.
Dodatkowo, osoby, które wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub będące
jego prokurentami, jak również osoby zajmujące funkcje kierownicze w strukturze emitenta, mające stały
dostęp do informacji poufnych emitenta, są zobowiązane do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych
przez siebie na własny rachunek transakcjach akcjami emitenta lub związanymi z nimi instrumentami
finansowymi. Obowiązek ten odnosi się również do transakcji dokonywanych przez osoby bliskie
wskazanych wyżej osób, zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi.
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Zakaz manipulacji
Zgodnie z art. 39 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazana jest manipulacja instrumentem
finansowym, którą stanowi:
1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do
rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań były
uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na
danym rynku regulowanym,
2) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny
jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone
zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku
regulowanym,
3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla
osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna,
4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób
fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd
w zakresie instrumentów finansowych przez dziennikarza – jeżeli nie działał z zachowaniem należytej
staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub
pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej
staranności, albo przez inną osobę – jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się
dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,
5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd
albo wykorzystanie ich błędu co do ceny instrumentów finansowych,
6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego
obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych,
7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie
w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań,
8) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich
emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę
posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny
występujący konflikt interesu.
Zgodnie z art. 183 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, kto dokonuje manipulacji, podlega
grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom
łącznie. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, podlega grzywnie do
2.000.000 zł.
Kodeks Spółek Handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji
Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4) KSH, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną
o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod
rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33%
kapitału zakładowego spółki zależnej (art. 6 § 1 KSH). Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta
z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości
głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych (art. 6 § 3 KSH).
Rozporządzenie w sprawie Kontroli Koncentracji
Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia Rady nr 139/2004 w sprawie Kontroli
Koncentracji Przedsiębiorstw („Rozporządzenie”). Rozporządzenie dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze
wspólnotowym i stosuje się do przedsiębiorców i podmiotów z nimi powiązanych przekraczających określone
progi przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie stosuje się wyłącznie do koncentracji
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przynoszących trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. Koncentracje o wymiarze
wspólnotowym podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym przeprowadzeniem.
Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5.000.000.000 EUR, oraz
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR,
chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Ponadto koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację
o wymiarze wspólnotowym, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500.000.000 EUR,
2) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie 2)
powyżej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
wynosi więcej niż 25.000.000 EUR, oraz
4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,
chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane między innymi
z nabywaniem akcji.
Kontrola koncentracji
Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(„Prezes UOKiK”), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, lub jeżeli łączny obrót
na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR (art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów). Wskazany obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację,
w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub
umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują
zastosowanie do przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są
osoby będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, a także,
między innymi, osoby fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą poprzez
w szczególności dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli
podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej.
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Stosownie do art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgłoszenia Prezesowi
UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części majątku
lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
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.
W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie
formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo
łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie
decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli łączny
obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli oraz jego przedsiębiorców zależnych nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR.
Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiaru
koncentracji:
1) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta
nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że (i) instytucja ta nie wykonuje praw
z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu
przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo
udziałów,
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem
prawa do ich sprzedaży, przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej,
3) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego.
Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się
od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie
koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty
kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku
wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu
zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli
nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania
pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać
u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów
Prezes UOKiK może, między innymi, nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK (art. 106
ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
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OPODATKOWANIE
Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy
skutków podatkowych w prawie polskim związanych z posiadaniem oraz nabywaniem i zbywaniem Akcji
przez inwestorów, dlatego wszystkim inwestorom zaleca się skorzystanie z porad doradców podatkowych,
finansowych i prawnych jeszcze przed dokonaniem inwestycji w Akcje.
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym
od osób prawnych
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby
fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające
w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli
mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu
od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów
(nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym
akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego
zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci
innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu
przychodów (wartości papierów wartościowych wyrażonej w cenie określonej w umowie sprzedaży) nad
kosztami uzyskania przychodu (wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie), osiągniętą w roku
podatkowym. Jeżeli jednak cena papierów wartościowych wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny
będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy
w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. W przypadku, gdy podatnik sprzedaje akcje
nabyte po różnych cenach i nie jest możliwa identyfikacja ich ceny nabycia, to wówczas przy ustalaniu
dochodu ze zbycia akcji stosuje się metodę FIFO (First In First Out), zgodnie z którą najpierw sprzedawane
są akcje kupione najwcześniej. Zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów
wartościowych (zgodnie z art. 30b ust. 7 w zw. z art. 30a ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. W trakcie roku podatkowego
osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie są obowiązane do
zaliczkowej płatności podatku dochodowego. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyżej tytułu nie jest
także pobierany przez płatników. Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, który w przypadku
osób fizycznych tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną
zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy
i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. W przypadku poniesienia w roku
podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej
osobowość prawną, strata ta może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może
przekroczyć 50% kwoty tej straty (zgodnie z art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych). Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się ze stratami
osiągniętymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów). Roczne zeznanie podatkowe podatnicy
powinni sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, na podstawie
przekazanych im przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej do końca lutego roku
następującego po roku podatkowym imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. Powyższych
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przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu
działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży kwalifikowane powinny być
jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z tego
źródła.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby
fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 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). Zgodnie z art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, powyższy przepis
stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium
Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają identycznym, jak opisane
wyżej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. W myśl art. 30b ust. 3 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez osoby
fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające
w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody osób
fizycznych podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego
podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub
wartości pieniężnych (np. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według miejsca siedziby płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym
płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są obowiązani
przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dochodu z tytułu dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i nie
ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym.
Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez osoby
fizyczne nie posiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody osób
fizycznych podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym
podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, jednakże w przypadku wspomnianej
kategorii podatników zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku
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Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych
wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (np. wypłat z tytułu
dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Zastosowanie stawki podatku wynikającej
z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie
z taką umową możliwe jest pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według miejsca siedziby płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym
płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, obowiązani są
przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dodatkowo, płatnicy w terminie do końca
lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędom
skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Na pisemny wniosek podatnika,
płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania
podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych – imiennej informacji, o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych sporządzonej według ustalonego wzoru.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu)
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli mają siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
w Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych jest różnica między przychodem, tj. wartością papierów wartościowych wyrażoną w cenie
określonej w umowie sprzedaży, a kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub
objęcie wskazanych papierów wartościowych, przy czym gdy cena papierów wartościowych bez
uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa
organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej.
Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wraz z dochodami z innych źródeł łączy się
u podatnika w podstawę opodatkowania i w zależności od przyjętego przez podatnika modelu
opodatkowania dochodu w trakcie roku podatkowego, podlega on uwzględnieniu przy obliczaniu zaliczki na
podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego lub dopiero przy obliczeniu podatku po zakończeniu roku
podatkowego. Stosownie do art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od
dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy
opodatkowania.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie posiadających siedziby lub zarządu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu)
Na mocy art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od
dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnicy podatku dochodowego od osób
prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na terytorium Polski dochody z tytułu
odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają identycznym jak opisane wyżej zasadom
opodatkowania, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.
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Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu)
Stosownie do art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody podatników
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd,
uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie 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, o której mowa w pkt 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1),
4) spółka, o której mowa w pkt 2), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie stosuje się, jeżeli posiadanie akcji (o którym mowa w pkt 3) powyżej) wynika z tytułu własności,
a w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub
innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby
posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. Dodatkowo zwolnienie, o którym mowa powyżej,
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 10%
udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej wysokości,
przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości nieprzerwanie
przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę,
w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
podatnik skorzystał ze zwolnienia. Na podstawie art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez spółkę
uzyskującą dochody (przychody) pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności
z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22
ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. że spółka otrzymująca dywidendę nie
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu
na źródło ich osiągania. Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
wskazane w tym przepisie podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek
dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według siedziby podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są
obowiązani przesłać podatnikowi informacje o pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru.
Dodatkowo, zgodnie z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w terminie do końca
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pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty
podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, obowiązani
są przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby
podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.
Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie posiadających siedziby lub zarządu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu)
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym
uzyskujący na terytorium Polski dochody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, podlegają identycznym zasadom opodatkowania jak podmioty podlegające
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie
stanowią inaczej. Dodatkowo na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie 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 innym niż Rzeczpospolita Polska
Państwie Członkowskim, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania;
3) spółka, o której mowa w pkt 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt. 1);
4) spółka, o której mowa w pkt 2), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie stosuje się, jeżeli posiadanie akcji (o którym mowa w pkt 3) powyżej) wynika z tytułu własności,
a w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub
innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby
posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. Dodatkowo zwolnienie, o którym mowa powyżej,
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 10%
udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej wysokości,
przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości nieprzerwanie
przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę,
w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
podatnik skorzystał ze zwolnienia.
Zwolnienie powyższe ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie
rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE),
dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa w pkt 2) powyżej, jeżeli spółka ta spełnia warunki
określone w art. 22 ust. 4-4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych oraz dochodów
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych
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spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział
procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych wynosi nie mniej niż 25%; oraz do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Stosownie do art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie
powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika, tj. spółkę
uzyskującą dochody (przychody) z dywidend, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od
niego certyfikatem rezydencji podatkowej oraz przedstawienia pisemnego oświadczenia, że w stosunku do
wypłacanych należności z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie
zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. że spółka
otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie
podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty
zryczałtowany podatek dochodowy. 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 podatkowej. Kwoty pobranego podatku powinny zostać przekazane w terminie do
7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach
i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Informację taką płatnik jest zobowiązany
przesłać do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.
Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest
obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach i pobranym
podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym,
w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.
Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej, płatnik podatku, który nie wykonał obowiązków pobrania lub wpłaty
podatku, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Płatnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży papierów
wartościowych
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych, na mocy Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych,
podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów
wartościowych (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych).
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on – przy umowie
sprzedaży – na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa
majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie
przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich
miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju,
z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Stawka podatku przy sprzedaży praw
majątkowych (w tym papierów wartościowych) wynosi 1% podstawy opodatkowania. Podatnicy są
obowiązani złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić
podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
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podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych
w formie aktu notarialnego jest notariusz.
Należy jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych,
zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących
instrumentami finansowymi:
1) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, lub
2) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, lub
3) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, lub
4) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego (powyższe
pojęcia w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn
podlegają w Polsce tylko osoby fizyczne. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn,
podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
darowizny oraz polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw
majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu
długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen
rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy
podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego
stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Stawki
podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od
grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od
podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika,
złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do
zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej
wysokość zobowiązania podatkowego.
Na podstawie art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw
majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania
obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od
dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia
powyższego warunku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach
określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym
papierów wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli
obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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INFORMACJE DODATKOWE
Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1
Ustawy o Ofercie Publicznej i został sporządzony zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Rozporządzeniem
809/2004 oraz innymi właściwymi regulacjami i rekomendacjami.
Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej terytorium Prospekt
nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub zachęta do składania propozycji nabycia
jakichkolwiek instrumentów finansowych. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie były
przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie lub w jakimkolwiek organie
nadzoru poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami implementującymi
postanowienia Dyrektywy Prospektowej w Państwach Członkowskich lub zgodnie z przepisami
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Akcje Oferowane nie mogą być oferowane poza granicami Polski, chyba że w danym państwie taka oferta
mogłaby być dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza Polską, który zamierza
uczestniczyć w Ofercie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami
obowiązującymi w innych państwach, które mogą się do niego zastosować w tym zakresie.
Należy podkreślić, że na potrzeby Oferty wyłącznie Prospekt zawiera prawnie wiążące informacje na temat
Spółki oraz Oferty.
Przed podjęciem decyzji oraz zainwestowaniem w Akcje Oferowane inwestorzy powinni wnikliwie
przeanalizować treść całego Prospektu, w tym zatwierdzonych przez KNF aneksów do Prospektu oraz
komunikatów aktualizujących.
Od dnia opublikowania Prospektu w okresie jego ważności Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami do
Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi będzie dostępny w szczególności na stronie internetowej
Spółki (www.pcc-exol.pl).
Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich waluta
Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostały wyemitowane na podstawie przepisów Kodeksu
Spółek Handlowych i będą emitowane w złotych. Podstawę prawną emisji Akcji Oferowanych stanowi
uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji Akcji Serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol Spółka Akcyjna z dnia
10 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PCC Exol Spółka Akcyjna w drodze
publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
i dematerializacji akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu PCC Exol Spółka Akcyjna („Uchwała
o Podwyższeniu”).
Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały o Podwyższeniu, Zarząd Spółki został upoważniony do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie
Uchwały o Podwyższeniu oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii D, w tym m.in.
do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją
Akcji Serii D.
Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych, Praw do Akcji
Oferowanych oraz Akcji Serii C2 do obrotu na rynku podstawowym GPW
Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji
Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym stanowi Uchwała o Podwyższeniu. Podstawę prawną
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C2 do obrotu na rynku regulowanym stanowi
uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ubiegania
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się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych Akcji Spółki Serii
C2 oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu.
Zgodnie zapisami wskazanych uchwał Zarząd Spółki został upoważniony do podjęcia niezbędnych działań
mających na celu dematerializację Akcji Dopuszczanych oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Dokumenty udostępnione do wglądu
Następujące dokumenty lub ich kopie:
1) Statut,
2) aktualny odpis z KRS Spółki,
3) Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia,
4) Uchwała o Podwyższeniu,
5) sprawozdania finansowe oraz Informacje Finansowe Pro Forma
będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu na stronie internetowej Spółki.
Ponadto sprawozdania finansowe Spółki za każde z trzech lat obrotowych poprzedzających publikację
Prospektu, Informacje Finansowe Pro Forma, a także raporty źródłowe, do których odniesienia, lub których
fragmenty znajdują się w Prospekcie będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności
Prospektu w siedzibie Spółki, w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, w zwykłych godzinach pracy
sekretariatu Zarządu Spółki, tj. od godz. 9:00 do godz. 17:00.
Biegli rewidenci
Quatro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-068 Wrocław, ul. Świdnicka 12-16) przeprowadziła badanie
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz wydała opinię z badania
powyższego sprawozdania finansowego. Quatro Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 3475.
W imieniu Quatro Sp. z o.o. badanie jako kluczowy biegły rewident przeprowadziła Monika Król-Stępień
(nr ewidencyjny: 10302).
BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 12) przeprowadziła badanie
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz wydała opinię z badania
powyższego sprawozdania finansowego.
BDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 3355.
W imieniu BDO Sp. z o.o. badanie jako kluczowy biegły rewident przeprowadził Leszek Kramarczuk
(nr ewidencyjny: 1920).
Wyżej wskazane sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości.
BDO Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia
2011 r. oraz wydała opinię z badania powyższego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
BDO Sp. z o.o. przeprowadziła także czynności audytorskie na potrzeby niniejszego Prospektu.
BDO Sp. z o.o. przeprowadziła badanie oraz wydała opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Spółki składającego się ze sprawozdań z sytuacji finansowej sporządzonych na
31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2011 r., sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań
ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdań z przepływów pieniężnych sporządzonych za lata zakończone
31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2011 r., jak również zasad (polityki) rachunkowości oraz
dodatkowych not objaśniających. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
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Ponadto BDO Sp. z o.o. przeprowadziła prace poświadczające, których przedmiotem były informacje
finansowe pro forma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., oraz sporządziła raport niezależnego
biegłego rewidenta o informacjach finansowych pro forma.
BDO Sp. z o.o. przeprowadziła także prace poświadczające, których przedmiotem były symulacje danych
finansowych za lata 2009-2010, oraz sporządziła raport niezależnego biegłego rewidenta o symulacji danych
finansowych. W imieniu BDO Sp. z o.o., opisane wyżej czynności jako kluczowy biegły rewident
przeprowadził Leszek Kramarczuk (nr ewidencyjny: 1920).
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi znajdującymi się w Prospekcie nie było przypadku
rezygnacji lub zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki
jest wybierany przez Radę Nadzorczą Spółki.
Podmioty zaangażowane w Ofertę
Współoferujący
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie jest związany z Emitentem umową, na
podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane (Współoferującego) oraz
Prowadzącego Księgę Popytu. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest podmiotem odpowiedzialnym za
reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu oraz
za przygotowanie następujących rozdziałów niniejszego Prospektu: „Podsumowanie” – „Podsumowanie
warunków Oferty” i „Warunki Oferty”. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego DM PKO Banku Polskiego jest
uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych, stąd DM PKO Banku Polskiego
może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz jak największej liczby wyemitowanych
akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem DM PKO Banku Polskiego nie ma innego bezpośredniego ani
też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej
okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy DM PKO Banku Polskiego a innymi podmiotami
zaangażowanymi w realizację Oferty.
W zamian za usługę plasowania Akcji Oferowanych Emitent zobowiązał się zapłacić Domowi Maklerskiemu
PKO Banku Polskiego prowizję w wysokości 1,7% wartości brutto wpływów z Oferty.
Ventus Asset Management S.A. (Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.)
Ventus Asset Management S.A. (Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.) w związku z Ofertą pełni
funkcję Współoferującego. Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym
za reprezentację Spółki przed KNF, a także za plasowanie Akcji Oferowanych. Wysokość wynagrodzenia
prowizyjnego Ventus Asset Management S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji
Akcji Oferowanych, stąd Ventus Asset Management S.A. może być zainteresowany, aby Oferta doszła do
skutku oraz uzyskaniem jak najwyższej ceny Akcji Oferowanych i jak największej liczby wyemitowanych
Akcji Oferowanych. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Ventus Asset Management S.A. nie ma innego
bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza
opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Ventus Asset Management
S.A. a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty.
W zamian za usługę plasowania Akcji Oferowanych Emitent zobowiązał się zapłacić Domowi Maklerskiemu
Ventus Asset Management S.A. prowizję w wysokości 0,4% wartości brutto wpływów z Oferty.
Doradca Prawny
Usługi prawne na rzecz Spółki w związku z Ofertą świadczy kancelaria prawna Chabasiewicz, Kowalska
i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 2. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego
nie jest powiązane z powodzeniem Oferty. Doradca Prawny Spółki świadczył w przeszłości na rzecz PCC
SE i świadczy na Datę Prospektu oraz może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki, Spółek z Grupy PCC
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SE lub akcjonariuszy Spółki usługi prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na
podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego.
Publiczne oferty przejęcia
W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz w 2012 r. do Daty Prospektu osoby trzecie nie dokonały
publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Spółki.
Informacje pochodzące od ekspertów
Z zastrzeżeniem raportów i opinii Biegłego Rewidenta dotyczących sprawozdań finansowych oraz informacji
finansowych pro forma, w Prospekcie nie wykorzystywano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty
ekspertów.
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OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE
W PROSPEKCIE
Oświadczenie Spółki
PCC Exol S.A. mający siedzibę przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzegu Dolnym, będąc odpowiedzialnym za
informacje zawarte w Prospekcie, niniejszym oświadcza, 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 i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego
znaczenie.

_____________________________
Marcin Żurakowski
Prezes Zarządu

________________________________
Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu
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Oświadczenie Współoferującego
Działając w imieniu Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego mającego siedzibę przy ul. Puławskiej 15
w Warszawie, niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Dom Maklerski PKO
BP jest odpowiedzialny, tj. w następujących rozdziałach Prospektu: „Podsumowanie” – „Podsumowanie
warunków Oferty” i „Warunki Oferty” są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz
w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

________________________________
Bożena Kłopotowska
Zastępca Dyrektora
Domu Maklerskiego PKO BP

________________________________
Piotr Rusiecki
Zastępca Dyrektora
Domu Maklerskiego PKO BP
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Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki
Działając w imieniu kancelarii prawnej Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni mającej
siedzibę przy ul. Pilotów 2 w Krakowie, oświadczam, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które kancelaria
prawna Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni jest odpowiedzialna, tj. w następujących
rozdziałach Prospektu: „Podsumowanie” – „Struktura grupy kapitałowej”, „Znaczni akcjonariusze Spółki”;
„Dywidenda i polityka dywidendy” – „Zasady wypłaty dywidendy”; „Opis działalności Spółki” – „Istotne
umowy”, „Istotne rzeczowe aktywa trwałe”, „Ochrona środowiska”, „Kwestie regulacyjne”, „Postępowania
sądowe, administracyjne i arbitrażowe”, „Własność intelektualna”, „Systemy informatyczne”, „Pracownicy”,
„Ubezpieczenia” oraz w rozdziałach: „Zarządzanie i ład korporacyjny”; „Transakcje z podmiotami
powiązanymi”; „Prawa i obowiązki związane z akcjami oraz Walne Zgromadzenie”; „Ograniczenia możliwości
nabywania Akcji Oferowanych”; „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem
i zbywaniem akcji”; „Opodatkowanie”; „Informacje dodatkowe” są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

________________________________
Wojciech Chabasiewicz
Radca Prawny
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SKRÓTY I DEFINICJE
Terminy pisane wielka literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im
poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.
Definicje ogólne
Akcje

Akcje Istniejące i Akcje Oferowane.

Akcje Dopuszczane

Akcje Serii C2 oraz Akcje Oferowane.

Akcje Istniejące

Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C1 oraz Akcje Serii C2,
wyemitowane w kapitale zakładowym Spółki na Datę Prospektu.

Akcje Oferowane, Akcje Serii D

Do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości
nominalnej 1 zł każda, oferowane publicznie na podstawie niniejszego
Prospektu.

Akcje Serii A

500.000 akcji imiennych serii A Spółki o wartości nominalnej 1 zł
każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą
akcję przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii B

29.700.000 akcji imiennych serii B Spółki o wartości nominalnej 1 zł
każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą
akcję przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii C1

93.866.000 akcji imiennych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 1 zł
każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą
akcję przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii C2

27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki o wartości
nominalnej 1 zł każda.

Amerykańska Ustawa o Papierach Amerykańska ustawa o papierach wartościowych z 1933 roku,
z późniejszymi zmianami.
Wartościowych
BHP

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Biegły Rewident

BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Bliski Wschód i Afryka

Region obejmujący następujące kraje: Arabia Saudyjska, Bahrajn,
Cypr, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman,
Pakistan, Syria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także
wszystkie kraje kontynentu afrykańskiego.

CEFIC

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego.

Data Prospektu

Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF.

CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

DM PKO BP,
Dom Maklerski PKO BP,
Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział
– Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą
w Warszawie.

Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiące zbiór zasad
i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na
GPW.
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Dopuszczenie

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych, Praw do Akcji oraz
Akcji Serii C2 do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Doradca Prawny

Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni
Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie.

Dyrektywa IPPC

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia
15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Dyrektywa Prospektowa

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.

Dyrektywa 2009/29/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu
usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej L 140/63).

Dzień Roboczy

Dzień, w którym domy maklerskie, banki prowadzące działalność
maklerską lub banki powiernicze, w których inwestorzy mogą
dokonywać zapisów na Akcje Oferowane, prowadzą swoją działalność.

Dzień Sesyjny

Dzień, w którym odbywa się sesja giełdowa na GPW.

Emitent, Spółka, PCC Exol

PCC Exol Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym.

ESPI

Elektroniczny System Przekazywania Informacji, obowiązkowy system
przekazywania raportów przez spółki publiczne.

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate – stopa procentowa kredytów oferowanych
na rynku międzybankowym w Strefie Euro ustalana przez FBE
(Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli) jako średnie
notowanie z 57 największych banków Strefy Euro.

Euro, EUR

Jednostka walutowa obowiązująca w krajach Strefy Euro.

Europa Środkowo-Wschodnia i
Wschodnia

Region obejmujący następujące kraje: Albania, Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja,
Czarnogóra, Czechy, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Litwa,
Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Ukraina, Węgry.

Europa Zachodnia

Region obejmujący następujące kraje: Andora, Austria, Belgia, Dania,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia,
Portugalia, San Marino, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Wielka
Brytania, Włochy.

Giełda, GPW, Giełda Papierów
Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa PCC Rokita

Grupa Kapitałowa
o Rachunkowości.

GUS

Główny Urząd Statystyczny.

KDPW, KDPW S.A., Krajowy
Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kodeks Cywilny, KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93, ze zm.).

PCC

Rokita

S.A.

w

rozumieniu

Ustawy
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Kodeks Karny, KK

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, ze zm.).

Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
KPC
Kodeks Pracy, KP

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, ze zm.).

Kodeks Spółek Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.).

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego.

Kompleks KA

Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca zorganizowanym
zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji
i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych, przejęta przez
Emitenta w dniu 31 października 2011 r.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.

LIBOR

London Interbank Offered Rate – stopa procentowa kredytów
oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery
główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National
Westminster.

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zatwierdzone przez Unię
Europejską.

MSSF

Międzynarodowe
Standardy
Sprawozdawczości
zatwierdzone przez Unię Europejską.

NAFTA

Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu.

NBP

Narodowy Bank Polski.

NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej.

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Oferta, Oferta Publiczna

Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu.

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.).

p.p.

Punkt procentowy; miara zmiany wielkości procentowej.

Państwo Członkowskie

Państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pb

Punkty bazowe; jedna setna punktu procentowego.

PCC Rokita

PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym.

PCC SE

PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Republika Federalna Niemiec)

Finansowej

PDA, Prawa do Akcji, PDA Serii D, Papier wartościowy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi niemający formy dokumentu, z którego wynika
Prawo do Akcji Serii D
uprawnienie do otrzymania Akcji Serii D.
PKB

Produkt krajowy brutto.

PKN Orlen

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

PLN, zł

Złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce.
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POK

Punkty Obsługi Klienta, a także Punkty Usług Maklerskich Domu
Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w których przyjmowane będą
zapisy na Akcje Oferowane.

Porozumienie dotyczące Ustalenia Porozumienie dotyczące ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, które
zgodnie z przewidywaniami zostanie zawarte pomiędzy Spółką oraz
Ceny
Współoferującymi na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty nie
później niż w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych.
Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002, Nr 141,
poz. 1178, z późn. zm.).

Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Emitenta.

Prezes GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Prospekt

Niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu
Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004, na
podstawie którego Spółka będzie przeprowadzała Ofertę oraz
ubiegała się o Dopuszczenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Rada Giełdy

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych.

Rada Nadzorcza, RN

Rada Nadzorcza Spółki.

Ramowa Dyrektywa Wodna, DW,
RDW

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej.

Raport Bieżący

Raport przekazywany przez Spółkę zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej.

REACH

Obowiązująca w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz
Liechtensteinie regulacja zakładająca obowiązkową rejestrację
substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę
substancji i udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do
produkcji i obrotu.

Regulacja S

Amerykańska Regulacja S wydana na podstawie Amerykańskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych (ang. Regulation S).

Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
4 stycznia 2006 r. ze zm.

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Regulamin Walnego
Zgromadzenia

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Spółki.

Rozporządzenie 809/2004

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych
w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam.
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Rozporządzenie o Raportach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Rozporządzenie o Rynku i
Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych
notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. z 2010 r. Nr 84,
poz. 547).

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Skarb Państwa

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka+KA

Informacje Finansowe Pro Forma uwzględniające funkcjonowanie
Kompleksu KA w ramach Spółki na dzień i za rok zakończony
31 grudnia 2011 r. a także symulacje danych finansowych
uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu KA w ramach Spółki na
dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2010 r.
(zakładające hipotetyczną sytuację przejęcia składników majątkowych
na dzień: (i) 1 stycznia 2009 r. dla symulacji danych finansowych
i (ii) 1 stycznia 2011 r. dla Informacji Finansowej Pro Forma).

Spółki Wielkiej Syntezy
Chemicznej

Grupa spółek, w skład której wchodzą głównie podmioty, w których
Skarb Państwa posiada w sposób pośredni lub bezpośredni udziały,
m.in. takie jak: Ciech S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Zakłady
Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A.

Statut

Statut Spółki.

Strefa Euro

Grupa państw, których walutą jest Euro, obejmująca następujące
kraje: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia,
Słowacja, Słowenia, Włochy.

Szczegółowe Zasady Działania
KDPW

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych (Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KDPW nr 176/09
z dnia 15 maja 2009 r., ze zm.).

Szczegółowe Zasady Obrotu
Giełdowego

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone
Nr 4/2006 Zarządu GPW z dnia 10 stycznia 2006 r., ze zm.

Uchwała o Podwyższeniu

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
10 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PCC
Exol Spółka Akcyjna w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji
akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu PCC Exol Spółka Akcyjna.

UE

Unia Europejska.

Umowa Aportowa

Umowa objęcia akcji oraz umowa przeniesienia zorganizowanej
części przedsiębiorstwa z PCC Rokita na Spółkę zawarta dnia
31 października 2011 r.
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Umowa o Gwarantowanie Oferty

Warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów
Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej pomiędzy
Spółką a Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego (jako
„Gwarantem Oferty”) oraz Domem Maklerskim Ventus Asset
Management S.A., której zawarcie jest planowane nie później niż
w dniu publikacji Prospektu i która m.in. będzie określała
zobowiązania Spółki związane z przeprowadzeniem Oferty, przy
założeniu podpisania pomiędzy stronami umowy Porozumienia
dotyczącego ustalenia Ceny.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Urząd Patentowy

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

USD

Dolar amerykański, waluta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych
Ameryki.

Ustawa o Biegłych Rewidentach

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).

Ustawa o Funduszach
Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, ze zm.)

Ustawa o Komercjalizacji i
Prywatyzacji

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.).

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Finansowym

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, ze zm.).

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Kapitałowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, ze zm.).

Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.).

Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

Ustawa o Odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 628, ze zm.).

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych, Ustawa o PIT fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.).
Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych, Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959, ze zm.).

Ustawa o Podatku od Spadków i
Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
(Dz.U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207, ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:
Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.).

Ustawa o Rozwiązywaniu Sporów
Zbiorowych

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236, ze zm.).
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Ustawa o Swobodzie Działalności
Gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, ze zm.).

Ustawa o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Dom Maklerski Ventus Asset
Management S.A.

Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie.

WIBOR

Warsaw Inter Bank Offered Rate – stopa procentowa oferowana na
polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych,
publikowana o godz. 11.00 na stronie WIBOR serwisu Reuters.

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Współoferujący

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Ventus
Asset Management S.A.

WZ, Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółki.

Zalecenie Komisji dot. Roli
Dyrektorów Niewykonawczych

Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE L
Nr 52 z 25 lutego 2005 r., str. 51-63).

Zarząd

Zarząd Spółki.

Definicje branżowe
Adiuwant

Substancja pomocnicza w środkach ochrony roślin obok substancji
aktywnej lub też dodawana do cieczy roboczej, poprawiająca jej
skuteczność biologiczną poprzez modyfikacje właściwości fizycznych.
Funkcję adiuwanta spełniają środki powierzchniowo czynne
(surfaktanty) oraz oleje roślinne czy mineralne z dodatkiem
emulgatora. Mechanizm działania adiuwanta zależy od rodzaju
herbicydu, właściwości fizykochemicznych i dawki adiuwanta oraz
fazy rozwojowej rośliny uprawnej i chwastów.

Alkiloeterosiarczany, SLES, AES

Zaliczane są do grupy surfaktantów anionowych powstających
w procesie siarczanowania etoksylowanych alkoholi tłuszczowych.
Alkiloeterosiarczany dzięki swoim właściwościom są często używane
w produkcji chemii gospodarczej, środkach higieny osobistej oraz
w wielu gałęziach przemysłu.

Alkilosiarczany, AS

Zaliczane są do grupy surfaktantów anionowych powstających
w procesie siarczanowania alkoholi tłuszczowych. Alkilosiarczany
dzięki swoim właściwościom są często używane w produkcji chemii
gospodarczej oraz w wielu gałęziach przemysłu.

Alkilobenzen

Ogólna nazwa benzenu z podstawnikiem organicznym, będącym
pochodną węglowodorów alifatycznych. Alkilobenzeny z długimi
łańcuchami alkilowymi są surowcem do produkcji środków
powierzchniowo czynnych, alkilobenzeny z krótkimi podstawnikami
służą do syntez.

Alkilobenzen liniowy, LAB

Liniowa pochodna alkilobenzenu, surowiec do wytwarzania anionowego
środka powierzchniowo czynnego – kwasu alkilobenzenosulfonowego
– LAS. LAB jest uzyskiwane bezpośrednio z pochodnych ropy naftowej:
benzenu oraz parafin liniowych.
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Alkilobenzenosulfoniany, LABS,
LAS

Zaliczane są do grupy surfaktantów anionowych powstałych
z alkilobenzenu poddanego procesowi sulfonowania (wprowadzenie do
związku organicznego grupy sulfonowej -SO2OH lub odpowiadającej jej
soli lub grupy chlorosulfonowej -SO2Cl). Alkilobenzeny sulfonowe są
stosowane od 1964 r., kiedy to zaczęły być wykorzystywane do
produkcji środków czyszczących. LAS są wykorzystywane do produkcji
detergentów ze względu na swoje właściwości czyszczące, przyjazność
środowisku oraz niskie koszty wytwarzania.

Alkohol laurylowy

Należy do grupy alkoholi tłuszczowych o średniej długości łańcucha
węglowodorowego C12-C16. Surowiec do syntezy niejonowych oraz
anionowych środków powierzchniowo czynnych.

Alkoksylaty nonylofenolu

Grupa niejonowych środków powierzchniowo czynnych, powstających
w wyniku przyłączenia określonej liczby moli tlenku etylenu (oraz
w niektórych przypadkach również tlenku propylenu) do nonylofenolu.
Półprodukty do otrzymywania środków myjących, piorących
i czyszczących oraz jako emulgatory.

Benzen

C6H6 – najprostszy węglowodór aromatyczny, otrzymywany
w procesach przeróbki węgla kamiennego i ropy naftowej; surowiec
szeroko stosowany w przemyśle chemicznym do produkcji
np. tworzyw sztucznych, włókien, barwników, detergentów.

Betaina

Amfoteryczny środek powierzchniowo czynny. Stosowany głównie
w branży środków higieny osobistej i w kosmetykach jako składnik
szamponów i płynów do kąpieli. Dzięki swoim własnościom wspomaga
działanie myjące podstawowych składników, przy równoczesnym
działaniu ochronnym skóry.

Bisfenol A (BPA)

Związek organiczny o szerokim zastosowaniu w produkcji tworzyw
sztucznych; głównie stosowany do produkcji poliwęglanó w i żywic
epoksydowych.

Cocamidopropylobetaina,
Rokaminy K

Amfoteryczne betainy, które stosuje się głównie w branży personal
care jako składniki wysokogatunkowych szamponów i płynów do
kąpieli. Dzięki swoim własnościom wspomagają one działanie myjące
podstawowych składników, przy równoczesnym działaniu ochronnym
skóry.

powierzchniowo
czynny
powodujący
wytwarzanie
Dyspergator, środek dyspergujący Środek
koloidalnych, nieulegających koagulacji zawiesin ciał stałych w fazie
ciekłej.
Dyspergowanie

Proces polegający na rozdrabnianiu cząstek substancji o wymiarach
większych od 500 nm aż do osiągnięcia rozmiarów charakterystycznych
dla rozdrobnienia koloidowego.

Emulgowanie

Proces łączenia dwóch niemieszalnych substancji, z których
przynajmniej jedna jest cieczą, prowadzący do powstania trwałej
emulsji. Najczęściej odbywa się poprzez dodanie do układu emulgatora
i silne, mechaniczne zmieszanie całości.

Estry

Związki organiczne z ugrupowaniem estrowym R-CO-O-R’, powstają
z kwasów i alkoholi przez odłączenie cząsteczki wody. Estry niższych
kwasów tłuszczowych są stosowane jako rozpuszczalniki i składniki
olejków zapachowych, estry wyższych kwasów tłuszczowych są
woskami, tłuszczami i olejami.
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Etoksylacja I

Instalacja produkcyjna Spółki położona w Brzegu Dolnym
wykorzystywana do produkcji etoksylatów, powstała w latach 60.
Instalacja ta posiada moce produkcyjne na poziomie około 30 tys. t/r.

Etoksylacja II

Instalacja produkcyjna Spółki położona w Płocku wykorzystywana do
produkcji etoksylatów, otwarta w 2011 r. Jej zdolności produkcyjne są
szacowane na około 30 tys. t/r.

Etoksylowanie, etoksylacja

Reakcja przyłączania do związku chemicznego tlenku etylenu.

Etoksylaty alkoholi

Związki organiczne powstające w procesie etoksylacji polegającej na
połączeniu tlenku etylenu z alkoholem, najczęściej tłuszczowym.
Etoksylaty alkoholi należą do grupy surfaktantów niejonowych.
Substancje te znalazły zastosowanie w takich branżach jak: chemia
gospodarcza, branża kosmetyczna, branża tekstylna i inne aplikacje
przemysłowe. Do najważniejszych właściwości można zaliczyć:
wysoką biodegradowalność, stosunkowo małą pienistość oraz
zachowywanie swoich właściwości w twardej wodzie.

Etoksylaty nonylofenolu, APE

Związki organiczne powstające w procesie etoksylacji polegającej na
połączeniu tlenku etylenu z nonylofenolem. Etoksylaty nonylofenolu
są zaliczane do surfaktantów niejonowych. Znalazły zastosowanie
głównie jako emulgatory, środki czyszczące myjące i odtłuszczające.

Fenol

C6H5-OH – hydroksybenzen, znany również jako kwas karbolowy,
karbol; najprostszy związek z grupy fenoli; stosowany m.in.
w produkcji tworzyw sztucznych, fenoplastów, barwników, środków
wybuchowych.

Glikol monoetylenowy, glikol
etylenowy

etan-1,2-diol, C2H4(OH)2, alkohol diwodorotlenowy, otrzymywany
przemysłowo z tlenku etylenu, etylenu lub przez hydrolizę
etylenochlorohydryny. Surowiec do otrzymywania niejonowych
środków powierzchniowo czynnych. Glikol etylenowy jest używany
jako dodatek zapobiegający zamarzaniu wody (stosowany jako płyn
do chłodnic samochodowych). Glikol etylenowy znajduje również
zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych i materiałów
wybuchowych typu dynamitu. Pochodną glikolu etylenowego jest
dioksan.

Glikol dwuetylenowy, glikol
dietylenowy

2,2-oksydietanol,
drugi
w
szeregu
homologicznym
glikoli
polietylenowych. Glikol dietylenowy jest używany jako dodatek
zapobiegający zamarzaniu wody (stosowany jako płyn do chłodnic
samochodowych). Surowiec do otrzymywania niejonowych środków
powierzchniowo czynnych.

Imidazolina, imidazoliny

Organiczny związek heterocykliczny, częściowo uwodorniona
pochodna imidazolu, o wzorze sumarycznym C3H6N2. Imidazoliny
– grupa amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych mająca
zastosowanie w branży środków higieny osobistej oraz w farmacji.

Kopolimery blokowe EO/PO

Niejonowe środki powierzchniowo czynne, w skład których wchodzi
określona ilość z tlenku etylenu oraz tlenku propylenu. Produkty
o właściwościach niskopiennych i zwilżających do różnych gałęzi
przemysłu.
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Kwas ABS, kwas
alkilobenzenosulfonowy, LAS

Anionowy środek powierzchniowo czynny; wytwarzany w procesie
sulfonowania liniowego alkilobenzenu. podstawowy składnik wyrobów
chemii gospodarczej i środków czystości (płyny do mycia naczyń,
proszki i płyny do prania, itp.). LAS – skrót z ang. Linear Alkylbenzene
Sulfonate. Kwas ABS znalazł zastosowanie również m.in. w: obróbce
metalu, polimeryzacji emulsyjnej, aplikacjach przemysłowych,
czyszczeniu i myciu przemysłowym, a także w produkcji farb, lakierów
i klejów.

Micele

Kuliste struktury zbudowane z surfaktantów, mające zdolność do
zmiany wielkości bez konieczności zmiany składu chemicznego.

N-parafiny

Długołańcuchowe węglowodory wchodzące w skład ropy naftowej,
surowce do produkcji środków powierzchniowo czynnych.

Olefiny

Organiczne
związki
chemiczne
z
grupy
węglowodorów
nienasyconych, w których występuje jedno lub więcej podwójnych
wiązań chemicznych między atomami węgla.

Petrochemikalia

Organiczne związku chemiczne powstałe w wyniku przeróbki ropy
naftowej lub gazu ziemnego.

Napięcie powierzchniowe

Miara energii swobodnej w warstwie powierzchniowej wynikła
z oddziaływań międzycząsteczkowych. Miarą napięcia powierzchniowego
jest praca potrzebna do zwiększenia powierzchni fazowej o jednostkę.
Napięcie powierzchniowe liczone jest w jednostkach pracy na
powierzchnię [J/m2] lub siły na jednostkę długości [N/m]. Napięcie
powierzchniowe cieczy zależy od temperatury, ciśnienia oraz od
składu cieczy. Substancjami wykazującymi zdolność do obniżania
napięcia powierzchniowego są związki powierzchniowo czynne, które
gromadzą się na granicy faz. Jest to determinowane różnicami
w hydrofobowości tych faz i właściwościami amfifilowymi surfaktantów.
Jedną z metod pomiaru napięcia powierzchniowego jest metoda
tensometryczna oparta na pomiarze dynamometrycznym siły, jakiej
należy użyć, by oderwać od powierzchni cieczy pierścień wykonany
z cienkiego drutu platynowego (metoda Du Nouya) lub płytkę
platynową (metoda Wilhelmy’ego).

Polioksyetylenoglikole, Polikole
(PEG)

Glikole polietylenowe. W zależności od masy cząsteczkowej mogą
być cieczami lub ciałami stałymi. Największe zastosowanie znajdują
gęste ciecze o masie cząsteczkowej od 200 do 600. Stosowane jako
emulgatory, środki zwiększające lepkość, zmiękczające w różnych
branżach przemysłu.

Polimer

Związki, których cząsteczki składają się z bardzo wielu mniejszych,
powtarzających się ugrupowań atomowych, merów. Istnieją polimery
naturalne (np. białka, celuloza, kauczuk) i syntetyczne.

Polimeryzacja emulsyjna

Rodzaj polimeryzacji (reakcji powstawania polimeru), w której
monomery tworzą micele, zaś inicjator znajduje się w roztworze
właściwym. Dla utrzymania odpowiedniej struktury miceli, do
środowiska reakcji dodaje się związków pomocniczych, które regulują
pH środowiska reakcji oraz napięcie powierzchniowe. Produktem
polimeryzacji emulsyjnej jest lateks, który może stanowić gotowy
produkt końcowy albo z którego wyodrębnia się polimer poprzez
proces koagulacji emulsji.
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Produkty organiczne

Nazwą tą określa się związki chemiczne, których cząsteczka bazuje
na szkielecie złożonym z atomów węgla i wodoru. Pierwotnie
rzeczywiście większość tych związków pochodziła z organizmów
roślinnych lub zwierzęcych (stąd nazwa związki „organiczne”), ale
dzisiaj istnieje olbrzymia ilość związków podobnych, otrzymywanych
syntetycznie i nie występujących w przyrodzie. Tradycyjnie jednak
mówi się o chemii organicznej i produktach organicznych.

Rokacet

Nazwa handlowa niejonowych środków powierzchniowo czynnych
produkowanych na bazie kwasów tłuszczowych.

Rokafenol

Nazwa handlowa niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
Rokafenol to alkoksylaty nonylofenolu.

Rokamid

Nazwa handlowa niejonowych środków powierzchniowo czynnych
produkowanych na bazie amidów kwasów tłuszczowych.

Rokanol

Nazwa handlowa niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
Rokanol to alkoksylaty naturalnych i syntetycznych alkoholi tłuszczowych.

Rokopol

Nazwa handlowa niejonowych środków powierzchniowo czynnych
produkowanych z tlenku etylenu i tlenku propylenu.

Rosulfan, Siarczanowane alkohole Rosulfan – nazwa handlowa anionowych środków powierzchniowo
czynnych. SLS – skrót od ang. Sodium Lauryl Sulfate (siarczanowany
tłuszczowe, SLS
alkohol laurylowy). Anionowe środki powierzchniowo czynne, gdzie
jednym z podstawowych surowców są alkohole tłuszczowe. Powstają
w reakcji siarczanowania trójtlenkiem siarki.
Siarczanowane I

Instalacja produkcyjna Spółki położona w Brzegu Dolnym
wykorzystywana do siarczanowania/sulfonowania. Instalacja ta
została uruchomiona w 1989 r., a jej zdolności produkcyjne są
szacowane na około 10 tys. t/r.

Siarczanowane II

Instalacja produkcyjna Spółki położona w Brzegu Dolnym wykorzystywana
do siarczanowania/sulfonowania. Instalacja ta została uruchomiona
w 2008 r. a jej zdolności produkcyjne są szacowane na około 30 tys. t/r.

Siarczanowanie

Przyłączenie do atomu węgla grupy -OSO2OH, w wyniku czego
otrzymuje się kwaśne (ROSO2OH) lub obojętne (ROSO2OR) siarczany.

Sulfonowanie

Reakcja chemiczna polegająca na podstawieniu do związku
chemicznego grupy -SO3H przez działanie odpowiednim związkiem
sulfonującym. W wyniku sulfonowania tworzą się związki organiczne
zawierające grupę sulfonową (tzw. związki sulfonowe).

Sulforokanol, SLES

Sulforokanol – nazwa handlowa anionowych środków powierzchniowo
czynnych. SLES – skrót od ang. Sodium Lauryl Ether Sulfate
(alkiloeterosiarczany). Anionowe środki powierzchniowo czynne, gdzie
jednym z podstawowych surowców są niejonowe etoksylaty. Powstają
w reakcji siarczanowania trójtlenkiem siarki.

Surfaktant, środek
powierzchniowo czynny

(z ang. „surfactant” = surface-active agent) to związki chemiczne
umożliwiające obniżenie napięcia powierzchniowego substancji, co
umożliwia zwilżanie powierzchni ciała stałego przez ciecze, a także
mieszanie się nierozpuszczalnych wzajemnie cieczy.
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Surfaktant amfoteryczny,
amfoteryczny środek
powierzchniowo czynny

W zależności od pH środowiska posiadają charakter anionowy (pH
alkaliczne) lub kationowy (pH kwaśne). Do głównych produktów
należących do tej grupy można zaliczyć: betainy, imidazoliny oraz
sultainy. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne to związki
chemiczne przeznaczone głównie do produkcji wyrobów typu personal
care (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli). Posiadają dobre
własności zwilżające, modyfikujące lepkość, czyszczące, stabilizujące
pianę oraz są delikatne dla skóry.

Surfaktant anionowy, anionowy
środek powierzchniowo czynny

Związki chemiczne należące do grupy surfaktantów jonowych, które
charakteryzuje grupa hydrofilowa w postaci jonu ujemnego.
Surfaktanty anionowe najczęściej posiadają ładunki ujemne w postaci
grup karboksylowych, sulfonianowych czy siarczanowych. Do
najważniejszych produktów należących do tej grupy można zaliczyć:
alkilobenzenosulfoniany, siarczany alkilowe, sulfonowane alfaolefiny,
sulfobursztyniany oraz alkiloeterokarboksylaty. Surfaktanty anionowe
to wyroby o charakterze masowym, stosowane w wyrobach chemii
gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń, inne
środki myjące i czyszczące) oraz w wyrobach higieny osobistej
(szampony, płyny i żele do mycia ciała, płyny do kąpieli itp.).

Surfaktant kationowy, kationowy
środek powierzchniowo czynny

Związki chemiczne należące do grupy surfaktantów jonowych, które
charakteryzuje grupa hydrofilowa w postaci jonu dodatniego. Surfaktanty
kationowe najczęściej posiadają ładunki dodatnie w postaci grup
składających się z amin czwartorzędowych. Surfaktanty kationowe to
produkty stosowane w wielu branżach przemysłowych do produkcji
środków antykorozyjnych, antystatycznych i zmiękczających, a także
w produkcji wyrobów typu personal care (szampony, odżywki do włosów)
oraz środków bakteriobójczych i dezynfekujących.

Surfaktant niejonowy, niejonowy
środek powierzchniowo czynny

Posiadają hydrofobowy ogon tłuszczowy oraz hydrofilową część
składającą się z łańcucha polioksyetylenowego. Surfaktanty niejonowe
charakteryzuje brak ładunku. Do produktów należących do tej grupy
można zaliczyć: oksyetylowane alkohole tłuszczowe, oksyetylowane
kwasy tłuszczowe, oksyetylowane nonylofenole, alkanoloamidy,
kopolimery blokowe tlenku etylenu/tlenku propylenu, oksyetylowane estry
metylowe kwasów tłuszczowych, a także alkilopoliglukozydy. Niejonowe
środki powierzchniowo czynne przeznaczone są do szerokiego
zastosowania w różnorodnych gałęziach przemysłu ze względu na fakt,
że są one zaliczane do produktów specjalistycznych, szczególnie
w odniesieniu do zastosowań przemysłowych. Do głównych zastosowań
można zaliczyć: chemię gospodarczą oraz produkty do higieny osobistej
oraz do zastosowania w chemii przemysłowej (produkty chemiczne dla
włókiennictwa, specjalistyczne produkty myjące i czyszczące, dodatki do
polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów).
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Tworzywa sztuczne
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Związki wielkocząsteczkowe otrzymywane różnymi metodami
polimeryzacji ze związków małocząsteczkowych. Z tej definicji
wyłącza się zazwyczaj kauczuki syntetyczne oraz włókna syntetyczne,
traktowane zazwyczaj jako osobna grupa materiałów. Tworzywa
sztuczne dzieli się na tworzywa termoplastyczne, które podczas
ogrzewania przechodzą w stan plastyczny, a po ochłodzeniu
z powrotem twardnieją, oraz tworzywa termoutwardzalne, które po
ogrzaniu przechodzą w materiał już nietopliwy i nierozpuszczalny.
Do najważniejszych tworzyw termoplastycznych należą polichlorek
winylu, polietylen, polipropylen, polistyren, polioctan winylu,
polimetakrylan
metylu,
a
do
najważniejszych
tworzyw
termoutwardzalnych żywice fenolowo-formaldehydowe oraz żywice
mocznikowo-formaldehydowe.
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SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

01.01.2011-31.12.2011

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2009-31.12.2009

w PLN

w PLN

227

-

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

10.1

222 364 158

Koszt własny sprzedaży

10.2

(209 508 981)

-

-

12 855 177

227

-

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

10.2

(4 531 565)

-

-

Koszty ogólnego zarządu

10.2

(2 708 533)

(451 234)

(60 923)

Pozostałe przychody operacyjne

10.3

338 638

-

-

Pozostałe koszty operacyjne

10.4

(124 814)

-

-

5 828 904

(451 007)

(60 923)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Przychody finansowe

10.5

1 232 677

175 436

51

Koszty finansowe

10.6

(5 150 857)

(31 233)

(246)

1 910 723

(306 804)

(61 118)

(585 663)

11 679

1 900

1 325 060

(295 125)

(59 218)

-

-

-

1 325 060

(295 125)

(59 218)

(1 764 000)

-

-

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

Działalność zaniechana

11

Zysk (strata) za okres z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody z tytułu:

Skutki wyceny instrumentów
zabezpieczających

Podatek dochodowy dotyczący innych
dochodów całkowitych

Inne dochody całkowite netto
Całkowite dochody ogółem
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335 160

-

-

-

-

(1 428 840)

-

-

(103 780)

(295 125)

(59 218)
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

Nota

Aktywa trwałe

Stan na
31.12.2011

Stan na
31.12.2010

Stan na
31.12.2009

w PLN

w PLN

w PLN

349 234 962

59 733 323

1 900

59 641 904

-

Rzeczowe aktywa trwałe

15

166 569 920

Wartość firmy

16

96 292 122

-

Wartości niematerialne

16

86 372 920

77 840

-

-

13 579

1 900

92 549 989

8 331 128

29 573

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

11.2

Aktywa obrotowe
Zapasy

19

26 801 563

1 192 884

-

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

20

54 720 821

3 456 493

6 575

Należności z tyt. podatku dochodowego

20

475 202

-

-

Pozostałe aktywa

22

598 271

14 940

424

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

23

9 954 132

3 666 812

22 575

441 784 952

68 064 451

31 473

SUMA AKTYWÓW
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PASYWA

Kapitał własny

Stan na
31.12.2011

Stan na
31.12.2010

Stan na
31.12.2009

w PLN

w PLN

w PLN

150 794 118

29 797 898

18 023

151 300 000

30 200 000

125 000

Wyemitowany kapitał akcyjny

24.1

Kapitały rezerwowe

24.3

-

-

-

Kapitał z aktualizacji wyceny

24.4

(1 428 840)

-

-

922 958

(402 102)

(106 977)

150 794 118

29 797 898

18 023

Zyski zatrzymane

Zobowiązania długoterminowe

193 527 780

28 704 865

-

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

27

174 587 631

27 515 756

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

29

1 325 040

1 188 090

-

11.3

17 541 332

Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe

25

73 777

1 019

-

97 463 054

9 561 688

13 451

28

47 247 267

5 497 688

2 411

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty
bankowe

27

41 149 031

3 929 678

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

29

5 996 238

Bieżące zobowiązania podatkowe

28

1 847 354

97 426

1 040

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

Rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych

26

11 766

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

25

1 211 398

27 823

10 000

-

9 074

-

97 463 054

9 561 688

13 451

Zobowiązania razem

290 990 834

38 266 553

13 451

SUMA PASYWÓW

441 784 952

68 064 451

31 473

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Stan na 01.01.2009

Kapitał
podstawowy

Należne, lecz
niewniesione
wpłaty na kapitał
podstawowy

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Zyski zatrzymane

Razem

w PLN

w PLN

w PLN

w PLN

w PLN

500 000

(375 000)

-

(47 759)

77 241

Emisja akcji zwykłych

-

-

-

-

-

Zysk/ strata za rok
bieżący

-

-

-

(59 218)

(59 218)

500 000

(375 000)

-

(106 977)

18 023

Stan na 31.12.2009

29 700 000

-

-

-

29 700 000

Otrzymane wpłaty z tyt.
emisji akcji w latach
poprzednich

-

375 000

-

-

375 000

Zysk/ strata za rok
bieżący

-

-

-

(295 125)

(295 125)

30 200 000

-

(402 102)

29 797 898

121 100 000

-

-

-

121 100 000

-

1 325 060

1 325 060

Emisja akcji zwykłych

Stan na 31.12.2010
Emisja akcji zwykłych
Zysk/ strata za rok
bieżący

-

Wycena instrumentów
zabezpieczających

-

-

(1 428 840)

-

(1 428 840)

151 000 300

-

(1 428 840)

922 958

150 794 118

Stan na 31.12.2011
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.2011-31.12.2011

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2009-31.12.2009

1 325 060

(295 125)

(59 218)

Koszt podatku dochodowego ujęty w rachunku
zysków i strat

934 398

-

-

Koszty/przychody finansowe ujęte w rachunku
zysków i strat

125 079

(31 315)

-

2 949 510

26 184

-

5 334 047

(300 255)

(59 218)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

Amortyzacja aktywów trwałych

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności

(5 661 312)

(3 449 918)

(3 085)

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

(2 107 544)

(1 192 884)

-

104 353

(14 516)

-

30 116 328

2 839 856

376

(594 476)

7 163

7 000

(9 074)

9 074

(1 879)

27 182 321

(2 101 480)

(56 806)

5 442 676

-

-

Zapłacony podatek dochodowy

(1 409 600)

-

-

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

31 215 398

(2 101 480)

(56 806)

Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych

-

(3 982 681)

-

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych

-

4 000 000

-

(8 999 519)

(56 914 422)

-

-

(79 700)

-

(8 999 519)

(56 976 803)

-

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych
aktywów
Zwiększenie/ (Zmniejszenie) salda zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zwiększenie / (Zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie /( Zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów

Środki pieniężne wygenerowane z działalności
operacyjnej

Odsetki

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Płatności za rzeczowe aktywa trwale
Płatność za wartości niematerialne
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością inwestycyjna
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Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych

-

30 075 000

-

Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych

11 918 713

1 202 086

-

Płatności z tytuły emisji bonów dłużnych

(6 000 000)

-

-

31 445 434

-

(18 347 059)

-

-

(4 172 112)

-

-

671 899

-

-

(15 928 558)

62 722 519

-

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów

6 287 320

3 644 237

(56 806)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku
obrotowego

3 666 812

22 575

79 381

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
roku obrotowego

9 954 132

3 666 812

22 575

Wpływy z pożyczek i kredytów
Spłata pożyczek i kredytów
Zapłacone odsetki
Inne
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 1 Informacje ogólne
Nazwa: PCC Exol SA
Siedziba firmy: Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4

Podstawowym przedmiotem działalności PCC Exol SA jest:
- przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- produkcja gazów technicznych
- produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
Organ prowadzący rejestr: Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000306150
Spółka działa na podstawie:
- statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego 26 marca 2008 roku (Rep. A nr 5041/2008), wraz
z późniejszymi zmianami
- kodeksu spółek handlowych
Czas trwania Spółki: nieograniczony.

Nota 2 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Zarządu PCC Exol SA był rozpoczął pracę w następującym
składzie:

– Grzegorz Siębab – Prezes Zarządu
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W dniu 18 sierpnia 2011 Prezes Zarządu Grzegorz Siębab złożył rezygnację z pełnionej funkcji. (Uchwałą
Rady Nadzorczej nr 43/11 z dniem 18.08.2011 ).na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Rafał
Zdon.
W dniu 1 lutego2012 Rada Nadzorcza Uchwałą nr 12/12 z dniem 01.02.2012 ustanowiła dwuosobowy skład
Zarząd.
Uchwałą nr 13/12 z dnia 01.02.2012 Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Rafała Zdona .
Uchwałą nr 14/12 z dnia 01.02.2012 Rada Nadzorcza powołała Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu.
Uchwałą nr 15/12 z dnia 01.02.2012 Rada Nadzorcza powołała Marcina Żurakowskiego na stanowisko
Prezesa Zarządu.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu PCC Exol SA przedstawia się
następująco:
– Marcin Żurakowski

– Prezes Zarządu

– Rafał Zdon

– Wiceprezes Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:
– Wiesław Klimkowski

– Członek

– Marlena Matusiak

– Członek

– Adam Flis

– Członek

10 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do obecnego składu Rady Nadzorczej powołało
dodatkowo 2 nowych członków: Ewę Lisak i Marcina Suchanka.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej Spółki był
następujący:
– Wiesław Klimkowski

– Przewodniczący

– Marlena Matusiak

– Zastępca Przewodniczącego

– Adam Flis

– Sekretarz

– Ewa Lisak

– Członek

– Marcin Suchanek

– Członek

Nota 3 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego nie
stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

3.1 Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zatwierdzonymi przez UE.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”).

3.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
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Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki.

Nota 4 Zmiany zasad rachunkowości

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
Finansowej nr 1 („MSSF 1”) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po
raz pierwszy”, którego celem jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie
z MSSF:
a/ jest przejrzyste dla użytkowników i porównywalne na przestrzeni wszystkich zaprezentowanych okresów
b) stanowi właściwy punkt wyjścia dla prowadzenia rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
c) może być wygenerowane po kosztach nieprzewyższających korzyści. MSSF 1 dotyczy jednostek, które
przygotowują po raz pierwszy sprawozdanie finansowe według MSSF. MSSF 1 wymaga, aby pierwsze
sprawozdanie finansowe według MSSF było pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym, w którym
jednostka zastosuje wszystkie standardy MSSF wraz ze stwierdzeniem pełnej zgodności ze wszystkimi
standardami MSSF.
Sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2011 roku stanowi pierwsze pełne roczne sprawozdanie finansowe
sporządzone wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Datą przejścia na stosowanie MSSF jest
1 stycznia 2009 roku, co jest związane z przygotowaniem danych do prospektu emisyjnego w związku
z planowaną na rok 2012 publiczną emisją akcji. Tym samym dane porównywalne obejmują okresy roczne
kończące się 31 grudnia 2009 i 2010 roku.
Ostatnim sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z polskimi standardami rachunkowości,
zdefiniowanymi w Ustawie o rachunkowości, było sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony
31 grudnia 2010 roku.
Walne Zgromadzenie w dniu 13 października 2011 roku podjęło Uchwałę o sporządzaniu sprawozdania
finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (Akt notarialny;
Repetytorium A Nr 6178/2011).
Zgodnie z MSSF 1 sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w taki sposób, jak gdyby Spółka zawsze
stosowała MSSF.
Szczegóły dotyczące wpływu korekt przekształceniowych na wcześniej publikowane sprawozdania
finansowe zostały przedstawione w nocie 8.

Nota 5 Zmiany wynikające ze zmian MSSF
Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
obowiązują od 1 stycznia 2011 roku:
⎯ Zmieniony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
po raz pierwszy
⎯ Zmiana do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych opublikowana
4 listopada 2009 roku.
⎯ Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja
⎯ Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements)
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⎯ Zmiana do Interpretacji KIMSF 14 Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania
⎯ Interpretacja KIMSF 19 Zamiana zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe
⎯ Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy, a skutkowało
jedynie zmianami stosowanych zasad rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu
niezbędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii.
Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji:
⎯ zmieniony MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
po raz pierwszy – został opublikowany 28 stycznia 2010 roku i ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. Zmieniony standard zawiera regulacje
dotyczące ograniczonego zwolnienia z ujawniania danych porównywalnych w zakresie MSSF 7.
Zmieniony MSSF 1 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
⎯ zmiana do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych opublikowana
4 listopada 2009 roku – została opublikowana 4 listopada 2009 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. Zmiany obejmują uproszczenie
definicji jednostek powiązanych oraz wprowadzenie uproszczeń odnośnie ujawniania transakcji
z podmiotami będącymi własnością Skarbu Państwa.
Zmiana do MSR 24 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
⎯ zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – została opublikowana 8 października
2009 roku, dotyczy regulacji związanych z klasyfikacją praw poboru denominowanych w obcej
walucie. Poprzednio prawa takie jako instrumenty pochodne były prezentowane w zobowiązaniach
finansowych. Po zmianie mają być one, po spełnieniu określonych warunków, ujmowane jako
składnik kapitału własnego, niezależnie od tego w jakiej walucie są denominowane. Zmiana do MSR
32 ma zastosowanie dla sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później.
Zmiana do MSR 32 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
⎯ zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements) – 6 maja 2010 roku zostały opublikowane
kolejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu proponowanych zmian do
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w sierpniu 2009
roku. Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2011 roku lub później (w zależności od standardu).
Spółka stosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2011 roku, chyba
że przewidziano inny okres ich wejścia w życie.
⎯ zmiana do Interpretacji KIMSF 14 Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania
- zmiana została opublikowana 26 listopada 2009 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się po 1 stycznia 2011 roku lub później. Zmiana interpretacji ma zastosowanie
w przypadkach, gdy jednostka podlega minimalnym wymogom finansowania w związku
z istniejącymi programami świadczeń pracowniczych i dokonuje przedpłat składek w celu spełnienia
tych wymogów.
Zmieniona interpretacja nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
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⎯ interpretacja KIMSF 19 Zamiana zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe – została
wydana 26 listopada 2009 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po
1 lipca 2010 roku lub później. Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania transakcji
zamiany zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe.

Nota 6 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd
kierując się subiektywną oceną określa i stosuje politykę rachunkowości, która zapewnia, iż sprawozdanie
finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:
- prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Spółki, wyniki jej działalności
i przepływy pieniężne
- odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji
- obiektywne
- sporządzone zgodnie z zasada ostrożnej wyceny
- kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
W stosowaniu polityki rachunkowości wobec poniższych zagadnień największe znaczenie obok szacunków
księgowych ma profesjonalny osąd kierownictwa.
Założenia szacunków opierają się na aktualnej wiedzy Zarządu odnośnie bieżących i przyszłych działań
i zdarzeń w poszczególnych obszarach.
Szczegółowe informacje związane z przyjętymi założeniami zostały zaprezentowane poniżej lub
w odpowiednich notach objaśniających.

Amortyzacja rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych
Wysokość stawek oraz odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu
ekonomicznego użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych.
Wartości rezydualne środków trwałych nie były szacowane ze względu na trudności w ich ustaleniu lub ze
względu na przewidywane nieistotne wartości.
Okresy ekonomicznego użytkowania są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego.

Wartość odzyskiwalna rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych
W razie wystąpienia przesłanek spełniających zapisy MSR 36 Utrata wartości aktywów Spółka dokonuje
szacunków wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
W przypadku stwierdzenia utraty wartości testowanych środków trwałych i wartości niematerialnych Spółka
dokonuje odpowiednich odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Wycena rezerw na świadczenia emerytalne
Rezerwy na świadczenia pracownicze -odprawy emerytalne, są szacowane przez aktuariuszy.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy, są szacowane przez pracowników Działu Płac CWB Partner Sp. z o.o.

Rezerwy i zobowiązania warunkowe
Zgodnie z MSR 37 w zakresie rozpoznawania i wyceny rezerw oraz zobowiązań warunkowych Spółka
dokonuje oceny prawdopodobieństwa potencjalnych zobowiązań. Jeżeli wystąpienie zdarzenia jest
prawdopodobne Spółka tworzy rezerwę w odpowiedniej wysokości. Jeżeli wystąpienie niekorzystnego
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zdarzenia w ocenie Spółki jest możliwe, lecz nie jest prawdopodobne ujmowane jest zobowiązanie
warunkowe.
Podatek odroczony
Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych, które
będą stosowane na moment ich zrealizowania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które
obowiązują na dzień bilansowy. Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując
na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie.
Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to
stałoby się nieuzasadnione.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych
Na dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów
obrotowych. Jeżeli wartość odzyskiwalna składnika aktywów jest niższa od jego wartości bilansowej, Spółka
dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu bieżącej wartości przewidywanych przepływów
pieniężnych z wyłączeniem należności i zapasów, których odpisy szacuje się w odniesieniu do okresu
przeterminowania i okresów nie wykazujących rotacji.

Nota 7 Zastosowane zasady rachunkowości

7.1 Rzeczowe aktywa trwale
Rzeczowe aktywa trwale wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych
o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków
trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem
i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również
koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria
rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji
i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej
wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.
Istotne części zamienne i serwisowe ujmowane są jako rzeczowe aktywa trwale i nie są amortyzowane.
W wartości bilansowej środka trwałego ujmuje się koszty regularnych, znaczących przeglądów, których
przeprowadzenie jest niezbędne w celu zapobieżenia wystąpienia usterek oraz których wartość
w poszczególnych okresach sprawozdawczych różni się istotnie. Wartość przeglądu podlega amortyzacji
w okresie do następnego przeglądu lub do końca okresu użytkowania danego środka trwałego, w zależności
od tego, który moment wystąpi wcześniej. Ewentualna pozostała wartość bilansowa kosztów poprzedniego
przeglądu jest usuwana z wartości bilansowej środka trwałego.
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Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów
wynoszący:
Typ
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia techniczne
Środki transportu
Pozostałe środki trwale

Okres
76-79 lat
5-40 lat
4-25 lat
3-10 lat
3-13 lat

Jeżeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że
wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania dokonywany jest
przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to,
że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną,
wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa
należą jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwanej. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są
ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty operacyjne.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze sprawozdania z sytuacji finansowej
po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające
z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia
danego składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone, jako różnica pomiędzy
ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku
zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.
Inwestycje rozpoczęte dotyczące środków trwałych będących w toku budowy lub montażu są wykazywane
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwale w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu
zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.
Metoda amortyzacji, okres amortyzacji oraz wartość końcowa (rezydualna) podlegają weryfikacji na każdy
dzień bilansowy. Wszelkie wynikające z weryfikacji zmiany ujmuje się jak zmianę szacunków.
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7.2 Wartości niematerialne
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek
gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym wartości
niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i/lub
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we
własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są
aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
Spółka ustala czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości
niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz
poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich
wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są
weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie
użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego
składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane
jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych
o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w ciężar tej kategorii, która
odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania, w tym know how oraz te, które nie są
użytkowane, są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do
poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Weryfikacja wartości
następuje w oparciu o testy przeprowadzane na podstawie MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, na koniec
każdego roku obrotowego. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się co roku, czy
wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości.
Koszty prac badawczych są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Nakłady
poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny
okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów
na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były
ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane
przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.
Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli
składnik aktywów nie został jeszcze oddany do użytkowania lub częściej – gdy w ciągu okresu
sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, że ich wartość bilansowa może
nie być możliwa do odzyskania.

Składniki wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania podlegają amortyzacji metodą
liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika wynoszący:

Typ
Patenty i licencje
Koszty prac rozwojowych
Oprogramowanie komputerowe
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Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych ze sprawozdania z sytuacji finansowej są
wyceniane według różnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika
aktywów i są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie jego wyksięgowania.

7.3 Wartość firmy
Wartość firmy powstała w wyniku rozliczenia przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Po
początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na
rok, na ostatni dzień roku. Utrata wartości jest ustalana poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości
ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka
wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, zostaje ujęty odpis z tytułu utraty
wartości. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.

7.4 Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związane z nabyciem lub wytworzeniem składników
majątku wymagających znacznego okresu w celu doprowadzenia ich do użytkowania są kapitalizowane,
jako część kosztu nabycia lub wytworzenia do momentu, w którym aktywa te są gotowe do użytkowania lub
sprzedaży. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic
kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia

7.5 Leasing
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według
niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot
leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy
koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie
stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio
w ciężar rachunku zysków i strat.
Środki trwale użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres
użytkowania.
Przy braku wystarczającej pewności, że Spółka uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu dany
składnik aktywów umarza się przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.
Umowy leasingowe zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty
leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą
liniową przez okres trwania leasingu.

W prezentowanych okresach spółka nie posiadała umów leasingowych.
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7.6 Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących
na utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki Spółka dokonuje formalnego oszacowania
wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwaną, uznaje się utratę jego wartości
i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwanej. Wartość odzyskiwalna
jest jedną z dwóch wartości w zależności od tego, która z nich jest wyższa: wartością godziwą pomniejszoną
o koszty zbycia lub wartością użytkową danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki
pieniężne.
Przy ustalaniu wartości użytkowej szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości
bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości
pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W przypadku składnika
aktywów, który nie generuje wpływów pieniężnych w sposób znacząco samodzielny wartość odzyskiwana
jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego ten składnik należy.
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7.7 Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie składnika aktywów finansowych
u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.
Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe, które wyceniane są w wartości godziwej hierarchicznie zgodnie
z trzema głównymi poziomami wyceny według wartości godziwej odzwierciedlającymi podstawę przyjętą do
wyceny każdego z instrumentów.

Hierarchia wartości godziwej kształtuje się następująco:
Poziom 1 -

Ceny notowań rynkowych z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań
(np. notowane akcje i obligacje);

Poziom 2 -

Ceny z aktywnych rynków, lecz inne niż ceny notowań rynkowych – ustalane bezpośrednio
(poprzez porównanie z faktycznymi transakcjami) lub pośrednio (poprzez techniki wyceny
bazujące na faktycznych transakcjach) – np. większość instrumentów pochodnych;

Poziom 3 -

Ceny niepochodzące z aktywnych rynków.

Pozycja instrumentu finansowego w hierarchii wartości godziwej jest uzależniona od najniższej podstawy
wyceny wpływającej na ustalenie jego wartości godziwej.
Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następujących kategorii:
- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
- pożyczki i należności
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzielone są na:
- zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
- zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie ( część z nich wyznaczona jest jako
instrument zabezpieczający w ramach zasad rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych).
Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Spółka
określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją
weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. Początkowa wycena
powiększana jest o koszty transakcji, z wyjątkiem aktywów finansowych zaliczonych do kategorii
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia
składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych. Składnik aktywów
finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to aktywo
finansowe wynika.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika
aktywów finansowych (lub grupy aktywów finansowych). W przypadku instrumentów zaliczonych do
dostępnych do sprzedaży przy ustalaniu, czy nastąpiła utrata wartości bierze się pod uwagę między innymi
znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej papieru wartościowego poniżej kosztu.
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Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Kategoria ta obejmuje dwie grupy aktywów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia, jako wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu, jeżeli
nabyty został w celu sprzedaży w krótkim terminie, jeżeli stanowi część portfela, który generuje
krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości godziwej.
W Spółce do tej kategorii należą przede wszystkim instrumenty pochodne oraz instrumenty dłużne lub
kapitałowe, które zostały nabyte w celu ich odsprzedaży w krótkim terminie.
Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli
wszystkie z następujących warunków są spełnione:
- charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany
- samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicje
instrumentu pochodnego
- instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej
nie są odnoszone w zysk/stratę netto ( tj. instrument pochodny, który jest wbudowany w składnik aktywów
finansowych lub zobowiązanie finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy nie
jest wydzielony).
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w analogiczny sposób jak samodzielne instrumenty
pochodne.
Aktywa zaliczone do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są
w przychody lub koszty finansowe. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej dokonuje się
na dzień bilansowy oraz na każdy koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o wyceny przeprowadzone
przez banki realizujące transakcje. Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy wycenia się stosując notowania giełdowe, a w przypadku ich braku odpowiednie techniki wyceny,
które obejmują: wykorzystanie cen niedawno zawartych transakcji lub cen ofertowych, porównanie do
podobnych instrumentów, modele wyceny opcji. Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe
przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla podobnych
instrumentów.

Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub
możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. W zależności od ich terminu
wymagalności zalicza się je do aktywów trwałych (aktywa wymagalne w terminie powyżej 1 roku od dnia
sprawozdawczego) lub obrotowych (aktywa wymagalne w terminie do 1 roku od dnia sprawozdawczego).
Pożyczki i należności są wyceniane na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu. Do grupy tej są
zaliczane głównie należności handlowe oraz depozyty bankowe i inne środki pieniężne, jak również pożyczki
i nabyte nienotowane instrumenty dłużne niezaliczone do pozostałych kategorii aktywów finansowych.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub
możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie zapadalności, co do których jest posiadany
zamiar i możliwość utrzymywania do upływu zapadalności. Spółka zalicza do tej kategorii wyłącznie
notowane instrumenty dłużne, o ile nie zostały uprzednio zakwalifikowane do kategorii aktywów finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy lub do aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są na każdy dzień
sprawozdawczy w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
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Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
wyznaczone, jako „dostępne do sprzedaży” albo niezaliczone do żadnej z pozostałych kategorii. Do
aktywów dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza głównie instrumenty dłużne nabyte w celu lokowania
nadwyżek finansowych, o ile instrumenty te nie zostały zakwalifikowane do aktywów finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z uwagi na zamiar krótkiego ich utrzymywania.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych o ile nie istnieje zamiar zbycia
inwestycji w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub do aktywów obrotowych – w przeciwnym wypadku.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości
godziwej a zyski i straty (za wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości) ujmowane są w kapitale własnym.

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej
wycenie uwzględniane są koszty transakcji z wyjątkiem zobowiązań finansowych zaliczonych do kategorii
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Koszty transakcyjne wyzbycia się składnika
zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań. Składnik
zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się strona umowy (kontraktu),
z której to zobowiązanie finansowe wynika.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Kategoria ta obejmuje dwie grupy zobowiązań: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz
zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia, jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są to zobowiązania,
które: zostały zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie lub są częścią portfela
określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których można potwierdzić
generowanie krótkoterminowych zysków lub też stanowią instrumenty pochodne.
Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą przede
wszystkim instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej. Zobowiązania zaliczone do zobowiązań
finansowych wycenianych w wartości godziwej wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości
godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. Wyceny instrumentów
pochodnych w wartości godziwej dokonuje się na dzień bilansowy oraz na każdy koniec okresu
sprawozdawczego w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Wartość
godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową
stopą procentową właściwą dla podobnych instrumentów.

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Pozostałe zobowiązania finansowe, niezaliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy, zalicza się do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym
koszcie. Do kategorii tej Spółka zalicza głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zaciągnięte
kredyty i pożyczki. Zobowiązania zaliczone do tej kategorii wycenia się w zamortyzowanym koszcie
z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Na dzień bilansowy Spółka objęła zaciągnięte zobowiązania finansowe (pożyczki) denominowane w EUR
(lub ich części) zasadami rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, poprzez wyznaczenie ich
jako instrument zabezpieczający planowane transakcje sprzedaży produktów i usług denominowanych w lub
indeksowanych do kursu EUR/PLN.
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7.8 Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne ujmuje się w wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu a następnie
przeszacowuje do wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Wynikowy zysk lub stratę ujmuje się
niezwłocznie w rachunku zysków i strat, chyba że dany instrument pochodny pełni funkcję zabezpieczenia.
W takim przypadku moment wykazania zysku lub straty zależy od charakteru powiązania
zabezpieczającego. Instrumenty prezentuje się, jako aktywa trwale lub zobowiązania długoterminowe, jeśli
okres pozostały do wymagalności instrumentu przekracza 12 miesięcy i nie przewiduje się, że zostanie on
zrealizowany lub rozliczony w ciągu 12 miesięcy. Pozostałe instrumenty pochodne wykazuje się, jako
aktywa obrotowe lub zobowiązania krótkoterminowe.

Wbudowane instrumenty pochodne
Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli
wszystkie z następujących warunków są spełnione:
⎯ charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;
⎯ samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby
definicje instrumentu pochodnego;
⎯ instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości
godziwej nie są odnoszone do rachunku zysków i strat.
⎯ wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty
pochodne, które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu
pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla
umowy zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest
walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej
transakcji.

7.9 Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do
uzyskania ceny sprzedaży netto.
Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów składają się wszystkie koszty zakupu; koszty
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca
i stanu.
Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków (inne niż te
możliwe do odzyskania w okresie późniejszym przez jednostkę gospodarczą od urzędów skarbowych) oraz
kosztów transportu, załadunku, wyładunku oraz innych kosztów dających się bezpośrednio
przyporządkować do pozyskania wyrobów, materiałów i usług. Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się
opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje.
Zakupione materiały wykazuje się w księgach w rzeczywistych cenach nabycia a ich ewidencja jest
prowadzona metodą ilościowo-wartościową. Spółka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup
obciąża bezpośrednio koszty działalności. Wycena rozchodów materiałów następuje wg ceny średnioważonej.
Zakupione towary wykazuje się w księgach w rzeczywistych cenach nabycia a ich ewidencja jest prowadzona
metodą ilościowo-wartościową. Wycena rozchodów towarów następuje wg ceny średnioważonej.
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Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia lub rzeczywistego kosztu
wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto (nie dotyczy materiałów przeznaczonych do
produkcji).
Wyroby gotowe i produkty w toku produkcji wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów
wytworzenia obejmujących wartość zużytych materiałów bezpośrednich, robociznę bezpośrednią oraz
narzut pośrednich kosztów produkcji ustalonych przy założeniu normalnego wykorzystania mocy
produkcyjnych.
Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwyklej
działalności gospodarczej pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do
doprowadzenia sprzedaży do skutku.
Zapasy są wykazywane w wartości netto tj. w cenie nabycia/ koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy
aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzy się w związku z utratą ich wartości celem
doprowadzenia wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do odzyskania według następujących
zasad:
⎯ zapasy zalegające w magazynach w okresie od 6 do 12 miesięcy obejmowane są odpisem
w wysokości 10% ich wartości
⎯ zapasy zalegające w magazynach w okresie od 1 roku do 2 lat obejmowane są odpisem
w wysokości 50% ich wartości
⎯ zapasy zalegające w magazynach dłużej niż 2 lata obejmowane są odpisem w wysokości 100% ich
wartości.
Odpisy aktualizujące są ujmowane w rachunku zysków i strat, jako koszt własny sprzedaży. Odwrócenie
odpisu aktualizującego wartość zapasów jest ujmowane jako korekta kosztu własnego sprzedaży.

7.10 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe wycenia się na dzień bilansowy
według zamortyzowanego kosztu (tj. zdyskontowane przy użyciu efektywnej stopy procentowej)
pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku należności krótkoterminowych o terminie
płatności do 360 dni wycena ta odpowiada kwocie należnej zapłaty.
Gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny wartość należności jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej przy
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
w czasie. Jeżeli została zastosowana metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenia należności
w związku z upływem czasu są ujmowane jako przychody finansowe.
Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia
na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Wartość należności jest aktualizowana przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis z tytułu utraty wartości należności tworzy się, gdy istnieją
obiektywne dowody na to, że nie będzie można otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających
z pierwotnych warunków umownych. Ocena czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości należności jest
przeprowadzana na bieżąco, po powzięciu informacji o wystąpieniu obiektywnego dowodu, który może
determinować utratę wartości, jednakże nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
Jeżeli istnieją obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości należności wykazywanych według
zamortyzowanego kosztu, kwota straty z tytułu utraty wartości jest ustalana jako różnica pomiędzy wartością
bilansowa należności i wartością bieżącą przyszłych strumieni pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o
efektywną stopę procentową. Prawdopodobieństwo uzyskania przyszłych strumieni pieniężnych jest
ustalone w oparciu o analizę danych historycznych. Kwota odpisów może ulec zmniejszeniu w przypadku
posiadania przez Zarząd wiarygodnych dokumentów, z których wynika, iż należności zostały zabezpieczone
i ich zapłata jest wysoce prawdopodobna.
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W szczególności dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100% w odniesieniu do należności:
⎯ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności
nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu
komisarzowi w postępowaniu upadłościowym
⎯ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości
należności
⎯ kwestionowanych przez dłużnika ( należności sporne) oraz z których zapłatą dłużnik zwleka,
a według oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna – do wysokości roszczenia nieznajdującego pokrycia w gwarancji lub innym
zabezpieczeniu
⎯ należności dochodzonych na drodze sądowej.
Ponadto dokonuje się odpisów aktualizujących należności z wyjątkiem należności od spółek powiązanych,
których termin wymagalności na dzień bilansowy przekroczył:
⎯ 90 dni – w wysokości 50% wartości należności nieobjętych gwarancją lub innym ubezpieczeniem
⎯ 150 dni – w wysokości 100 % wartości należności nieobjętych gwarancją lub innym ubezpieczeniem.
Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata
wartości uległa zmniejszeniu, a wzrost wartości należności może być przypisany do zdarzeń występujących
po momencie ujęcia odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartość bilansowa aktywów finansowych nie
może przekraczać wysokości zamortyzowanego kosztu, jaki zostałby ustalony gdyby uprzednio nie ujęto
odpisu z tytułu utraty wartości. Odwrócenie odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat jako korektę
pozostałych kosztów operacyjnych lub jako pozostałe przychody operacyjne.

7.11 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie. Ekwiwalenty środków
pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności łatwo wymienialnymi na określone kwoty
środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

7.12 Pozostałe aktywa i rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
Spółka ujmuje aktywa jako rozliczenia międzyokresowe, jeżeli spełnione są następujące warunki:
⎯ wynikają z przeszłych zdarzeń – poniesienie wydatku na cel operacyjny spółki
⎯ ich wysokość można wiarygodnie określić
⎯ dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
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Rozliczenia międzyokresowe ustalane są w wysokości poniesionych, wiarygodnie ustalonych wydatków,
jakie dotyczą przyszłych okresów i spowodują w przyszłości wpływ do spółki korzyści ekonomicznych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub
wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów
z zachowaniem zasady ostrożności.
Na koniec okresu sprawozdawczego spółka dokonuje weryfikacji czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów w celu sprawdzenia czy stopień pewności, co do osiągnięcia korzyści ekonomicznych po upływie
bieżącego okresu obrotowego jest wystarczający, aby można było daną pozycję wykazać, jako składnik
aktywów.

7.13 Kapitał własny
W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał własny stanowią:
⎯ Kapitał zakładowy ( akcyjny)ujmowany w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze
Sądowym Spółki. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne
wkłady na poczet kapitału. Akcje własne oraz należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego Spółki
pomniejszają wartość kapitału własnego Spółki.
⎯ kapitał zapasowy tworzony z: nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, ustawowego i dobrowolnego odpisu z zysku. Kapitał zapasowy służy pokryciu strat;
⎯ pozostały kapitał rezerwowy utworzony z dobrowolnego odpisu z zysku; w pozycji tej Spółka ujmuje
również wniesiony, ale niezarejestrowany do dnia bilansowego kapitał podstawowy.
⎯ Kapitał z aktualizacji wyceny zawiera:
•

skumulowane zyski/straty z aktualizacji wyceny ustalone w wysokości wartości godziwej
instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, odpowiadającej skutecznej części
zabezpieczenia,

•

skutek podatkowy odnoszący się do skumulowanych zysków/strat ujętych w innych
skumulowanych całkowitych dochodach.

⎯ Zyski zatrzymane, na które składają się:
•

niepodzielony zysk lub niepokryta stara z lat ubiegłych( skumulowane zyski/straty z lat
ubiegłych),

•

zysk lub strata bieżącego okresu obrotowego.

7.14 Oprocentowane kredyty bankowe pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane
według ceny nabycia, odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej
o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki
oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania.

7.15 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek, którego wypełnienie według
oczekiwań spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
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Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W przypadku, gdy skutek zmiany wartości
pieniądza w czasie jest istotny zobowiązania długoterminowe prezentuje się w wysokości wartości bieżącej
(zdyskontowanej).
Zobowiązanie zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli:
⎯ oczekuje się ze zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego
⎯ jest posiadane przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu
⎯ jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego lub
⎯ Spółka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania przez
okres, co najmniej dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.
Zobowiązania, które nie spełniają powyższych kryteriów są zaliczane do zobowiązań długoterminowych.
Jeżeli Spółka oczekuje i ma możliwość refinansowania lub prolongaty zobowiązania na okres co najmniej
dwunastu miesięcy po dniu bilansowym w ramach istniejącej umowy kredytowej zobowiązanie to jest
klasyfikowane jako długoterminowe nawet, jeśli byłoby ono wymagalne w terminie krótszym. Jednakże
w przypadku, gdy możliwość refinansowania lub prolongaty zobowiązania nie zależy od uznania Spółki
(gdyż na przykład nie istnieje porozumienie o refinansowaniu) to nie można uznać, że istnieje możliwość
refinansowania, a zobowiązanie takie jest zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych.
Niektóre zobowiązania krótkoterminowe, takie jak zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz niektóre
rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu kosztów wynagrodzeń i innych kosztów operacyjnych, wchodzą
w skład kapitału obrotowego wykorzystywanego w normalnym cyklu działalności operacyjnej Spółki. Takie
pozycje związane z działalnością operacyjną są zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych nawet jeśli są
wymagalne w terminie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego.

7.16 Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania
kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone
na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik
aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty
dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
W przypadku, gdy wypływ wartości pieniądza w czasie jest istotny wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została
metoda polegająca na dyskontowaniu zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako
koszty finansowe.

7.17 Świadczenia pracownicze

Odprawy emerytalne
Zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami dotyczącymi wynagradzania pracownikom przysługuje
odprawa emerytalna lub rentowa.
Spółka nie wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby uregulowaniu zobowiązań z tytułu odpraw
emerytalnych. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu
przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą.
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Wartość przyszłych zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych wyliczana jest przy zastosowaniu metody
nagromadzonych przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia
stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń, założonej stopie dyskonta pod warunkiem
pozostania w stosunku pracy z obecnym pracodawcą (prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do
jednorazowej odprawy emerytalnej), prawdopodobieństwie inwalidztwa pracownika przed osiągnięciem
wieku emerytalnego (prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do jednorazowej odprawy rentowej).
Wysokość rezerwy aktualizowana jest raz w roku – na koniec danego roku obrotowego. Korekta
zwiększająca lub zmniejszająca wysokość rezerwy odnoszona jest w koszty działalności operacyjnej
(Świadczenia pracownicze) na podstawie rozdzielnika plac.
Wykorzystanie tego typu rezerw powoduje zmniejszenie rezerwy (nie jest dopuszczalne bieżące obciążenie
kosztów działalności kwotami wypłaconych świadczeń z jednoczesną korektą rezerwy na koniec okresu).
Rozwiązanie powyższej rezerwy koryguje (zmniejsza) koszty świadczeń pracowniczych.

Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy
W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownikom Spółki przysługują świadczenia przewidziane przez
obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy, między innymi ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego oraz odszkodowania z tytułu zobowiązania do powstrzymania się od prowadzenia
działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.
Wysokość rezerwy na ekwiwalent z tytułu niewykorzystanych urlopów aktualizowana jest na ostatni dzień
roku obrotowego oraz na ostatni dzień półrocza danego roku obrotowego.
Rezerwy na pozostałe świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy tworzone są w momencie ustania
stosunku pracy.

Pozostałe świadczenia pracownicze
Koszty pozostałych świadczeń pracowniczych są ujmowane w kosztach roku obrotowego, w którym zostały
zatwierdzone do wypłaty, gdyż zazwyczaj dopiero w momencie zatwierdzenia kwoty do wypłaty możliwe jest
wiarygodne określenie kwoty świadczenia.

7.18 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Spółka kompensuje zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz aktywa tego
funduszu. Takie rozwiązanie odzwierciedla związek pomiędzy Funduszem a Spółką, w którym to jednostka
występuje w roli powiernika.
Oznacza to, że Spółka ma tytułu prawny do aktywów Funduszu jednak beneficjentem Funduszu są
pracownicy.

7.19 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za dobra lub usługi, które
zostały zrealizowane, ale nie zostały opłacone zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie
z kwotami należnymi pracownikom. Pomimo tego, że czasami występuje konieczność oszacowania kwoty lub
terminu zapłaty rozliczeń międzyokresowych biernych stopień niepewności jest zazwyczaj mniejszy niż
w przypadku rezerw. Spółka tworzy bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na przewidywane koszty:
⎯ których powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa;
⎯ które wynikają z przeszłych zdarzeń oraz spowodują wykorzystanie już posiadanych albo
przyszłych aktywów jednostki;
⎯ dla których jest możliwy wiarygodny szacunek kwoty.
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Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej łącznie
z zobowiązaniami.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów są dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz
współmierności przychodów i kosztów. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów są zaliczane otrzymane
środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz prac
rozwojowych. Rozliczenie następuje poprzez stopniowe zwiększanie pozostałych przychodów operacyjnych
o kwotę odpowiadającą odpisom amortyzacyjnym od tych składników majątkowych w części sfinansowanej
przez wspomniane środki pieniężne. Dotyczy to w szczególności dotacji na zakup środków trwałych oraz
dofinansowania prac rozwojowych.

7.20 Podatek odroczony
Podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością
bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony jest ujmowana w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych z wyjątkiem
sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub
początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji niestanowiącej połączenia
jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania niemającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani
na dochód do opodatkowania czy stratę podatkowa.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane w odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który
pozwoli wykorzystać ww. różnice aktywa i straty z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego
podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika
aktywów bądź zobowiązania przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili
jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania czy stratę
podatkową oraz w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach składnik aktywów z tytułu odroczonego
podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się
przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do
opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągniecie dochodu do
opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy
składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana przyjmując za podstawę stawki podatkowe
(i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest
pewne na dzień bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza rachunkiem zysków i strat jest ujmowany w innych
całkowitych dochodach.
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W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są
kompensowane.

7.21 Przychody
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny
sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i inne podatki
(poza akcyzowym) oraz rabaty (dyskonta, premie, bonusy).
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody
wycenia się według wartości zdyskontowanej w przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza w czasie
jest istotny (a za taki uważa się okres uzyskania zapłaty dłuższy niż 360 dni).
Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej.

Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów
i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

Świadczenie usług
Przychody z tytułu świadczenia usług, które można wiarygodnie oszacować oraz określić poziom realizacji
są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania.
W przypadku, kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować przychody z tytułu umowy ujmuje się
w stopniu, w jakim jest prawdopodobne ze poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte.
Koszty związane z umową ujmuje się jako koszty okresu, w jakim zostały poniesione. Jeżeli istnieje
prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody przewidywaną stratę ujmuje
się niezwłocznie jako koszt.

Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody
efektywnej stopy procentowej stanowiącej stopę dyskontująca przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany
okres użytkowania instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika
aktywów finansowych.

Dywidendy
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania.

Dotacje rządowe
Spółka ujmuje dotacje rządowe w momencie zaistnienia uzasadnionej pewności, że dotacja zostanie
uzyskana oraz ze spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki. W celu ujęcia dotacji rządowej
obydwa powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana w rozliczeniach
międzyokresowych przychodów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do
rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów.
Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób
współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
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Jeżeli dotacja jest formą rekompensaty za już poniesione koszty lub straty, lub została przyznana Spółce
celem udzielenia jej natychmiastowego finansowego wsparcia bez towarzyszących przyszłych kosztów,
ujmuje się ją jako przychód w okresie, w którym stała się należna.
Rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne otrzymane w formie dotacji ujmuje się w wartości
godziwej.

7.22 Koszt własny sprzedaży
Do kosztu własnego sprzedaży zalicza się:
⎯ koszt wytworzenia produktów poniesiony w danym okresie sprawozdawczym, skorygowany o zmianę
stanu produktów (wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku) oraz skorygowany o koszt
wytworzenia produktów na własne potrzeby
⎯ wartość sprzedanych towarów i materiałów
⎯ odpisy aktualizujące wartość zapasów
⎯ odsetki od zobowiązań.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu są wykazywane odrębnie w rachunku zysków i strat.
Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez spółkę
wpływają na wynik finansowy spółki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.
Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym
korzyściom osiąganym przez spółkę wpływają na wynik finansowy w części, w której dotyczą danego okresu
sprawozdawczego zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

7.23 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych są zaliczane w szczególności pozycje związane:
⎯ ze zbyciem rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
⎯ z utworzeniem/ rozwiązaniem odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, wartości
niematerialnych oraz należności
⎯ z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi
lub odnoszonych w koszt własny sprzedaży
⎯ z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także
środków pieniężnych
⎯ z odszkodowaniami, karami i grzywnami oraz innymi kosztami niezwiązanymi ze zwykłą działalnością.

7.24 Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe obejmują w szczególności przychody i koszty dotyczące:
⎯ zbycia aktywów finansowych
⎯ aktualizacji wartości instrumentów finansowych
⎯ przychodów z tytułu udziału w zyskach innych jednostek
⎯ odsetek
⎯ zmian w wysokości rezerwy wynikających z faktu przybliżania się terminu poniesienia kosztu (efekt
odwracania dyskonta)
⎯ różnic kursowych będących wynikiem operacji wykonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego
oraz wycen bilansowych aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem
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różnic kursowych ujętych w wartości początkowej aktywów w stopniu, w jakim są uznawane za
korektę kosztów odsetek.

7.25 Podatek dochodowy

Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku
z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania
przychodów. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym
roku obrotowym.

Podatek odroczony
Zmiany w okresie sprawozdawczym wartości bilansowych aktywów i rezerwy na odroczony podatek
dochodowy są odnoszone do rachunku zysków i strat, o ile nie dotyczą pozycji ujmowanych w sprawozdaniu
z dochodów całkowitych, których zmiany bilansowe są ujmowane w kapitale własnym, a nie w rachunku
zysków i strat.

7.26 Zysk netto na akcje
Zysk netto na akcje dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez
średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

7.27 Przeliczenie pozycji wyrażonych w walutach obcych
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu
kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji
kontrakcie terminowym typu „forward”.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej
są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane
według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do
wartości godziwej.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

USD

3.4174

2.9641

2.8503

EURO

4.4168

3.9603

4.1082

GBP

5.2691

4.5938

4.5986

CHF

3.6333

3.1639

2.7661

7.28 Zastosowane zasady rachunkowości zabezpieczeń
Na dzień bilansowy Spółka stosowała zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych,
polegających na ograniczeniu zagrożenia wpływu na wynik finansowy zmian w przepływach pieniężnych
wynikających z ryzyka zmian kursu walutowego związanego z planowanymi transakcjami sprzedaży
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produktów i usług denominowanych w lub indeksowanych do kursu EUR/PLN, poprzez wyznaczenie, jako
instrument zabezpieczający, zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań finansowych (pożyczek)
denominowanych w EUR (lub ich części).
W związku z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych Spółka rozpoznała
w innych dochodach całkowitych netto na dzień 31.12.2011 kwotę (1.764.000) PLN stanowiącą część
skuteczną powiązań zabezpieczających przepływy pieniężne. Dodatkowo w innych dochodach całkowitych
Spółka rozpoznała od tej kwoty aktywa z tyt. podatku odroczonego w kwocie 335.160 PLN. Na dzień
31.12.2010 Spółka nie stosowała zasad rachunkowości zabezpieczeń.
Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających wyniosła na dzień bilansowy 106.003.200 PLN.
Poniżej zaprezentowano podsumowanie podstawowych informacji dotyczących zastosowanych zasad
rachunkowości zabezpieczeń:

Instrument
zabezpieczający

Planowany termin
realizacji pozycji
zabezpieczanej
i wpływu na wynik
finansowy

Część skuteczna ujęta
w innych dochodach
całkowitych netto
w okresie
sprawozdawczym

Pożyczki denominowane
w EUR

31.12.2020

1 764 000,00
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Część nieskuteczna ujęta
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całkowitych netto
sprawozdawczym
i ujęta w wyniku
finansowym
-

-
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Nota 8 Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA

Stan na
31.12.2010
wg PSR

Korekty z
przejścia
na MSR

Stan na
31.12.2010
wg MSR

Aktywa trwale

59 740 369

(7 046)

59 733 323

Rzeczowe aktywa trwałe

59 641 904

-

59 641 904

Wartości niematerialne

77 840

-

77 840

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

20 625

(7 046)

13 579

Aktywa obrotowe

8 331 128

-

8 331 128

Zapasy

1 243 202

(50 319)

1 192 884

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

3 406 174

50 319

3 456 493

14 940

-

14 940

3 666 812

-

3 666 812

68 071 497

(7 046)

68 064 451

Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
SUMA AKTYWÓW

PASYWA

Stan na
31.12.2010
wg PSR

Korekty z
przejścia
na MSR

Stan na
31.12.2010
wg MSR

Kapitał własny

29 797 898

-

29 797 898

Wyemitowany kapitał akcyjny

30 200 000

-

30 200 000

(402 102)

-

(402 102)

Zobowiązania długoterminowe

28 711 911

(7 046)

28 704 865

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

27 515 756

-

27 515 756

1 188 090

-

1 188 090

Rezerwa na podatek odroczony

7 046

(7 046)

-

Rezerwy długoterminowe

1 019

-

1 019

Zobowiązania krótkoterminowe

9 561 688

-

9 561 688

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

5 497 688

-

5 497 688

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

3 929 678

-

3 929 678

Bieżące zobowiązania podatkowe

97 426

-

97 426

Rezerwy krótkoterminowe

27 823

-

27 823

9 074

-

9 074

Zobowiązania razem

38 273 599

(7 046)

38 266 553

SUMA PASYWÓW

68 071 497

(7 046)

68 064 451

Zyski zatrzymane

Pozostałe zobowiązania finansowe

Przychody przyszłych okresów
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Rachunek zysków i strat

okres zakończony
31.12.2010
wg PSR

korekty z
przejścia
na MSR

okres zakończony
31.12.2010
wg MSR

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

227

-

227

Koszt własny sprzedaży

-

-

-

227

-

227

-

-

-

(450 215)

(1 019)

(451 234)

-

-

-

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

(3 615)

3 615

-

(453 603)

2 596

(451 007)

Przychody finansowe

178 032

(2 596)

175 436

Koszty finansowe

(31 233)

-

(31 233)

(306 804)

-

(306 804)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

11 679

-

11 679

(295 125)

-

(295 125)

(295 125)

-

(295 125)

Działalność zaniechana
Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
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AKTYWA

Stan na
31.12.2009
wg PSR

Korekty z
przejścia
na MSR

Stan na
31.12.2009
wg MSR

Aktywa trwałe

1 900

-

1 900

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

1 900

-

1 900

29 573

-

29 573

6 575

-

6 575

424

-

424

Aktywa obrotowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

22 575

-

22 575

SUMA AKTYWÓW

31 473

-

31 473

PASYWA
Kapitał własny

Stan na
31.12.2009
wg PSR

Korekty z
przejścia
na MSR

Stan na
31.12.2009
wg MSR

18 023

-

18 023

125 000

-

125 000

(106 977)

-

(106 977)

-

-

-

13 451

-

13 451

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

2 411

-

2 411

Bieżące zobowiązania podatkowe

1 040

-

1 040

Rezerwy krótkoterminowe

10 000

-

10 000

Zobowiązania razem

13 451

-

13 451

SUMA PASYWÓW

31 473

-

31 473

Wyemitowany kapitał akcyjny
Zyski zatrzymane
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
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Rachunek zysków i strat

okres zakończony
31.12.2009
wg PSR

korekty z
przejścia
na MSR

okres zakończony
31.12.2009
wg MSR

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

-

-

-

Koszt własny sprzedaży

-

-

-

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

-

-

-

Koszty sprzedaży

-

-

-

(53 923)

(7 000)

(60 923)

3 000

(3 000)

-

Pozostałe koszty operacyjne

(10 000)

10 000

-

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(60 923)

-

(60 923)

51

-

51

(246)

-

(246)

(61 118)

-

(61 118)

Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

1 900

-

1 900

(59 218)

-

(59 218)

(59 218)

-

(59 218)

Działalność zaniechana
Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
okres zakończony
31.12.2010
wg PSR

korekty z
przejścia
na MSR

okres zakończony
31.12.2010
wg MSR

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(295 125)

-

(295 125)

(31 315)

-

(31 315)

26 184

-

26 184

(300 255)

-

(300 255)

(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności

(3 399 599)

(50 319)

(3 449 918)

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

(1 243 202)

50 319

(1 192 884)

(14 516)

-

(14 516)

2 839 856

-

2 839 856

Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw

7 163

-

7 163

Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów

9 074

-

9 074

(2 101 480)

-

(2 101 480)

Koszty/przychody finansowe ujęte w rachunku
zysków i strat
Amortyzacja aktywów trwałych

Zmiany w kapitale obrotowym:

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych
aktywów
Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań

Środki pieniężne wygenerowane z działalności
operacyjnej

Zapłacone odsetki

-

-

-

Zapłacony podatek dochodowy

-

-

-

(2 101 480)

-

(2 101 480)

(3 982 681)

-

(3 982 681)

4 000 000

-

4 000 000

(56 914 422)

-

(56 914 422)

(79 700)

-

(79 700)

(56 976 803)

-

(56 976 803)

Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych

30 075 000.00

-

30 075 000.00

Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych

1 202 086

-

1 202 086

Wpływy z pożyczek i kredytów

31 445 434

-

31 445 434

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

62 722 519

-

62 722 519

3 644 237

-

3 644 237

22 575

-

22 575

3 666 812

-

3 666 812

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe
Płatność za wartości niematerialne
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością inwestycyjna

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku
obrotowego

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
roku obrotowego
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
okres zakończony
31.12.2009
wg PSR

korekty z
przejścia
na MSR

okres zakończony
31.12.2009
wg MSR

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy
Koszty finansowe ujęte w rachunku zysków i strat

(59 218)

-

(59 218)

-

-

-

(59 218)

-

(59 218)

(3 085)

-

(3 085)

376

-

376

7 000

-

7 000

(1 879)

-

(1 879)

(56 806)

-

(56 806)

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności
Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane z działalności
operacyjnej

Zapłacone odsetki

-

-

-

Zapłacony podatek dochodowy

-

-

-

(56 806)

-

(56 806)

-

-

-

Zapłacone/otrzymane odsetki

-

-

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

-

-

-

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością inwestycyjna

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów

(56 806)

-

(56 806)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku
obrotowego

79 381

-

79 381

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
roku obrotowego

22 575

-

22 575
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Nota 9 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
Spółka nie wydziela segmentów. Poniżej zaprezentowano podział przychodów ze sprzedaży w trzech
wariantach

9.1 Informacje dotyczące produktów i usług
01.01.201131.12.2011
Grupy produktów:

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

150 315 832

-

-

- surfaktanty anionowe

30 459 580

-

-

- surfaktanty niejonowe

119 014 949

-

-

- surfaktanty amfoteryczne
Usługi
Towary i materiały
RAZEM

841 303
134 965

227

-

71 913 361

-

-

222 364 158

227

-

9.2 Informacje dotyczące obszarów geograficznych
Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców
01.01.201131.12.2011
Polska
Europa Zachodnia

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

177 772 531

227

-

23 597 665

-

-

Bliski Wschód i Afryka

9 975 415

Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia

9 377 880

Reszta świata

1 640 667

-

-

222 364 158

227

-

RAZEM

9.3 Informacje dotyczące głównych odbiorców
Główni klienci Spółki, od których przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 10 % przychodów PCC Exol SA
01.01.201131.12.2011
Odbiorca 1
Pozostali odbiorcy
RAZEM

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

145 406 710

-

-

76 957 448

227

-

222 364 158

227

-
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Nota 10 Przychody i koszty

10.1 Przychody ze sprzedaży
Poniżej przedstawiono analizę przychodów Spółki w podziale na działalność kontynuowaną oraz działalność
zaniechaną.
01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży usług

150 315 832

-

-

71 913 361

-

-

134 965

227

-

222 364 158

227

-

-

-

-

Działalność zaniechana

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

-

-

-

Przychody ze sprzedaży usług

-

-

-

222 364 158

227

-

Razem
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10.2 Koszty według rodzaju w tym koszty świadczeń pracowniczych
01.01.201131.12.2011
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
Koszty świadczeń pracowniczych

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

(2 949 510)

(26 184)

-

(3 814 695)

(116 860)

(36 000)

(133 303 958)

(1 864)

-

(6 610 798)

(46 858)

(17 943)

Podatki i opłaty

(296 015)

(189 381)

(2 809)

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

(540 112)

(37 419)

-

Pozostałe koszty

(536 394)

(32 668)

(4 172)

(148 051 482)

(451 234)

(60 923)

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku i rozliczeń
międzyokresowych (+/-)

3 370 358

-

-

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)

(202 218)

-

-

Koszty sprzedaży (+)

4 531 565

-

-

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

Razem koszty rodzajowe

Koszty ogólnego zarządu (+)

2 708 533

451 234

60 923

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

(137 643 244)

-

-

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)

(71 821 435)
55 922

-

-

(100 224)

-

-

(209 508 981)

-

-

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odsetki od zobowiązań
Koszt własny sprzedaży

Koszty świadczeń pracowniczych
Koszty wynagrodzeń

01.01.201131.12.2011
(3 220 559)

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

(94 206)

(36 000)

Koszty ubezpieczeń społecznych

(421 795)

(807)

-

Koszty innych świadczeń pracowniczych

(172 342)

(21 847)

-

(3 814 695)

(116 860)

(36 000)

Razem koszty świadczeń pracowniczych

10.3 Pozostałe przychody operacyjne
01.01.201131.12.2011
Otrzymane kary i odszkodowania

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

56 573

-

-

Nadwyżki inwentaryzacyjne

282 065

-

-

Pozostałe przychody operacyjne ogółem

338 638

-

-
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10.4 Pozostałe koszty operacyjne
01.01.201131.12.2011
Odpis aktualizujący wartość należności handlowych
Darowizny przekazane
Inne
Pozostałe Koszty operacyjne ogółem

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

(37 260)

-

-

(2 887)

-

-

(84 668)

-

-

(124 814)

-

-

10.5 Przychody finansowe
01.01.201131.12.2011
Przychody z tytułu odsetek
- lokaty bankowe
- rachunki bieżące
- nieterminowe spłaty należności

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

742 575

79 873

51

28 192

62 492

-

429

61

51

713 954

-

-

- bony i obligacje

-

17 319

-

Zyski z tytułu różnic kursowych

488 696

82 821

-

Pozostałe przychody finansowe

1 406

12 742

-

Przychody finansowe ogółem

1 232 677

175 436

51

10.6 Koszty finansowe
01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

Koszty z tytułu odsetek
- z tytułu kredytów i pożyczek

(4 246 710)

-

-

(113 150)

-

-

(39 251)

(26 485)

-

(4 399 111)

(26 485)

-

Prowizje: bankowe i z tyt. faktoringu

(129 372)

(4 748)

(246)

Koszt otrzymanych poręczeń finansowych

(621 454)

(31 233)

(246)

- z tytułu wyemitowanych bonów dłużnych
- pozostałe
Razem koszty z tytułu odsetek

Pozostałe koszty finansowe

(921)

Koszty finansowe ogółem

(5 150 857)
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10.7 Zyski lub straty netto wg kategorii instrumentów
01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

-

-

-

- wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu

-

-

-

- przeznaczone do obrotu

-

-

-

-

-

-

Aktywa dostępne do sprzedaży
Pożyczki i należności

-

-

-

4 144 355

155 637

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
w tym:

-

-

-

- wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu

-

-

-

- przeznaczone do obrotu

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (bez
uwzględnienia różnic kursowych od zobowiązań finansowych
wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające)Zobowiązania
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

(7 345 230)

9 653

-

Różnice kursowe od zobowiązań finansowych wycenianych
w zamortyzowanym koszcie wyznaczonych jako instrumenty
zabezpieczające przeklasyfikowane do wyniku finansowego

(1 764 000)

Zyski lub straty netto wg kategorii instrumentów ogółem

(4 964 876)

165 290

51

Powyższe zestawienie uwzględnia odsetki i różnice kursowe

Nota 11 Podatek dochodowy
Główne składniki obciążenia podatkowego przedstawiają się następująco:
01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

Rachunek zysków i strat

Bieżący podatek dochodowy

(934 398)

-

-

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

(934 398)

-

-

-

-

-

Odroczony podatek dochodowy

348 735

11 679

1 900

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych

348 735

11 679

1 900

-

-

-

(585 663)

11 679

1 900

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

Podatek odroczony przeniesiony z kapitału własnego
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z dochodów
całkowitych
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11.1 Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto
Uzgodnienie podatku dochodowego za rok zakończony przedstawia się następująco:

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

1 910 723

(306 804)

(61 118)

-

-

-

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem

1 910 723

(306 804)

(61 118)

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym (wg tytułów)

3 105 348

255 635

10 981

- przychody niestanowiące przychodu podatkowego

1 801 325

78 589

3 000

- koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej

8 822 030

334 224

13 981

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

5 016 071

(51 168)

(50 137)

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym po rozliczeniu
darowizny i straty podatkowej

4 917 885

(51 168)

(50 137)

934 398

-

-

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

-

-

-

Pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki
podatku

-

-

-

934 398

-

-

Podatek dochodowy według stawki 19%

Podatek dochodowy bieżący wykazany w sprawozdaniu z dochodów
całkowitych

F-48

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MSSF
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011

11.2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na początek okresu, w tym:

20 625

1 900

-

- odniesionych na wynik finansowy

20 625

1 900

-

-

-

-

1 311 785

18 725

1 900

- odniesionych na wynik finansowy

407 425

18 725

1 900

- odniesionych na kapitał własny

335 160

-

-

- otrzymane aportem

569 200

Zmniejszenia

(21 045)

-

-

- odniesionych na wynik finansowy

(21 045)

-

-

-

-

-

1 311 365

20 625

1 900

407 005

20 625

1 900

- odniesionych na kapitał własny

Zwiększenia

- odniesionych na kapitał własny
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu,
w tym:
- odniesionych na wynik finansowy
- odniesionych na kapitał własny

335 160

-

-

- rozliczony z wartością firmy

569 200

-

-

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Elementy aktywów z tytułu podatku odroczonego

Koszty okresu niezrealizowane podatkowo

651 061

-

-

Rezerwy

290 709

10 903

1 900

Straty podatkowe

18 655

9 722

-

Różnice kursowe

15 780

-

-

Podatek odroczony od polityki zabezpieczeń
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

335 160

-

--

1 311 365

20 625

1 900
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11.3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na początek okresu, w tym:

7 046

-

-

- odniesionej na wynik finansowy

7 046

-

-

-

-

-

18 852 697

7 046

-

44 691

7 046

-

-

-

-

18 808 006

-

-

Zmniejszenia

(7 046)

-

-

- odniesionych na wynik finansowy

(7 046)

-

-

-

-

-

18 852 697

7 046

-

44 691

7 046

-

-

-

-

- rozliczona z wartością firmy

18 808 006

-

-

Elementy rezerwy z tytułu podatku odroczonego

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych

18 852 208

2 577

-

- odniesionej na kapitał własny

Zwiększenia
- odniesionych na wynik finansowy
- odniesionych na kapitał własny
- otrzymana aportem

- odniesionych na kapitał własny

Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu,
w tym:
- odniesionej na wynik finansowy
- odniesionej na kapitał własny

Różnice kursowe
Pozostałe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

4 469

-

489

-

-

18 852 697

7 046

-

Nota 12 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
01.01.201131.12.2011
Środki pieniężne

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

257 960

-

-

(226 176)

-

-

Saldo po skompensowaniu

31 784

-

-

Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym

61 138

Zobowiązania z tytułu ZFŚS

Nota 13 Zysk przypadający na jedną akcję
Zysk podstawowy (strata podstawowa) przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie
zysku/straty netto za okres, przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki, przez średnią ważoną liczbę
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.
Zysk rozwodniony (strata rozwodniona) przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie
zysku/straty netto za okres, przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potraceniu odsetek od
umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykle), przez średnia ważoną liczbę
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowana o wpływ opcji rozwadniających
oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).
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Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku/straty oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia
podstawowego i rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję:
01.01.201131.12.2011
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

1 325 060

Zysk/strata netto z działalności zaniechanej
Zysk/strata netto

(295 125)

(59 218)

-

-

-

(295 125)

(59 218)

-

-

-

1 325 060

(295 125)

(59 218)

01.01.201131.12.2011
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku/straty na jedna akcję

01.01.200931.12.2009

1 325 060

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje
zwykle
Zysk/strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedna akcję

01.01.201031.12.2010

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

50 719 722

16 175 000

500 000

50 719 722

16 175 000

500 000

Wpływ rozwodnienia:
Opcje na akcje
Umarzalne akcje uprzywilejowane
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych
akcjonariuszy zastosowana do obliczenia podstawowej straty na jedną
akcję

-

-

-

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych
akcjonariuszy zastosowana do obliczenia rozwodnionej straty na jedną
akcję

-

-

-

Podstawowy zysk/strata na akcję
Zysk/strata netto
Średnioważona liczba akcji zwykłych
Podstawowy zysk/strata na akcję (zł/akcję)

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

1 325 060

(295 125)

(59 218)

50 719 722

16 175 000

500 000

0,03

(0,02)

(0,12)
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Rozwodniony zysk/strata na akcję

01.01.201131.12.2011

Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy, zastosowany do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję
Rozwodniony zysk/strata na akcję (zł/akcję)

Podstawowy zysk/strata na akcję z działalności kontynuowanej

Średnioważona liczba akcji zwykłych
Podstawowy zysk/strata na akcję (zł/akcję)

Rozwodniony zysk/strata na akcję z działalności kontynuowanej

(295 125)

(59 218)

50 719 722

16 175 000

500 000

0,03

(0,02)

(0,12)

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję
Rozwodniony zysk/strata na akcję (zł/akcję)

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

1 325 060

(295 125)

(59 218)

50 719 722

16 175 000

500 000

0,03

(0,02)

(0,12)

01.01.201131.12.2011

Zysk/strata netto przypadający na Akcjonariuszy, zastosowany do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję z działalności
kontynuowanej

01.01.200931.12.2009

1 325 060

01.01.201131.12.2011

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

01.01.201031.12.2010

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

1 325 060

(295 125)

(59 218)

50 719 722

16 175 000

500 000

0,03

(0,02)

(0,12)

Nota 14 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty
W latach 2009-2011 Spółka nie wypłacała dywidend.
Zysk netto za rok 2011 Spółka zamierza przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych a pozostałą kwotę
przekazać na kapitał zapasowy.
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-

- nakłady inwestycyjne na środki
trwałe w budowie

- koszty finansowania zewnętrznego

-

- rozliczenie ST

-

zwiększenie

zmniejszenie

(183 191)

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
-

(147 203)

- aport zorganizowanej części
przedsiębiorstwa

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

(22 423)

(169 626)

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

- roczny odpis amortyzacyjny

(13 565)

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

2 923 776

-

- zmiana przeznaczenia

d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

1 361 952

-

- przyjęcie z inwestycji

- aport zorganizowanej części
przedsiębiorstwa

-

1 361 952

b) zwiększenia (z tytułu)

- zakup

1 561 824

Grunty

a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu

TABELA RUCHU ŚRODKÓW
TRWAŁYCH

2011 rok

Nota 15 Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

-

(11 198 579)

(10 030 539)

(1 167 849)

(11 198 388)

(191)

96 304 909

-

-

-

56 039 491

-

-

40 228 179

27 068

96 294 739

10 170

Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

-

-

-

(39 833 006)

(38 302 935)

(1 528 109)

(39 831 044)

((1 962)

107 370 921

-

-

-

82 985 632

-

-

24 377 570

5 757

107 368 959

1 962

Urządzenia
techniczne
i maszyny
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-

-

-

-

(1 271 254)

(1 266 757)

(4 497)

(1 271 254)

-

1 369 573

-

-

-

1 350 413

-

-

19 160

-

1 369 573

Środki transportu

-

-

-

(3 892 995)

(3 729 509)

(154 879)

(3 884 388)

(8 607)

8 970 229

-

-

-

8 922 981

-

-

38 641

-

8 961 622

8 607

Inne środki trwałe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 180 524

-

-

-

527 470

-

-

-

653 054

1 180 524

Części zamienne

-

-

-

-

-

-

-

-

4 829 014

(64 663 550)

(653 054)

(65 316 605)

4 846 133

657 868

6 557 952

-

-

12 061 953

58 083 666

Środki trwałe
w budowie
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-

-

-

(56 379 026)

(53 476 943)

(2 877 758)

(56 354 701)

(24 325)

222 948 946

(64 663 550)

(653 054)

(65 316 605)

156 034 072

657 868

6 557 952

64 663 550

685 879

228 599 322

59 666 229

RAZEM

-

- inne

c) zmniejszenia (z tytułu)

- zmiana przeznaczenia

- rozliczenie ST

-

-

-

- zmniejszenie

-

-

-

- zwiększenie

(191)

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

(13 565)

-

-

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

- inne (zwiększenia)

(191)

(13 565)

- roczny odpis amortyzacyjny

(191)

(13 565)

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

-

10 170

-

-

-

-

-

-

10 170

-

10 170

Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

85 106 330

9 979

-

e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

1 561 824

-

- koszty finansowania
zewnętrznego

d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu

-

- nakłady inwestycyjne na środki
trwałe w budowie

1 561 824

- zakup

- przyjęcie z inwestycji

1 561 824

-

b) zwiększenia (z tytułu)

a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu

TABELA RUCHU ŚRODKÓW
TRWAŁYCH

Grunty

2 740 585

k) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

2010 rok

1 548 259

-

j) wartość netto środków trwałych
na początek okresu

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
-

-

-

-

-

(1 962)

-

(1 962)

(1 962)

-

1 962

-

-

-

-

-

-

1 962

-

1 962

-

67 537 915

Urządzenia
techniczne
i maszyny
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Środki transportu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98 319

-

-

-

-

-

-

(8 607)

-

(8 607)

(8 607)

-

8 607

-

-

-

-

-

-

8 607

-

8 607

Inne środki trwałe

5 077 234

-

-

Części zamienne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 180 524

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58 083 666

(20 739)

-

(673 793)

-

-

-

-

58 104 405

58 104 405

Środki trwałe
w budowie

4 829 014

58 083 666

-

-
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-

-

-

(24 325)

-

(24 325)

(24 325)

-

59 666 229

(20 739)

-

(673 793)

-

-

-

20 739

59 666 229

59 686 967

RAZEM

166 569 920

59 641 904

-

W roku 2009 brak rzeczowego majątku trwałego.

1 548 259

-

j) wartość netto środków trwałych
na początek okresu

k) wartość netto środków
trwałych na koniec okresu

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu

9 979

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58 083 666

-

-
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59 641 904

-

-

-

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości
niematerialnych na początek
okresu
3 663

-

k) wartość netto wartości
niematerialnych na koniec okresu

-

- zmniejszenie

(916)

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

- zwiększenie

(763)

- aport zorganizowanej części
przedsiębiorstwa

-

(153)

- roczny odpis amortyzacyjny

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

(916)

-

4 578

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

e) skumulowana amortyzacja
na początek okresu

d) wartość brutto wartości
niematerialnych na koniec okresu

-

4 578

- aport zorganizowanej części
przedsiębiorstwa

c) zmniejszenia (z tytułu)

4 578

-

Koszty zakończonych
prac rozwojowych

b) zwiększenia (z tytułu)

a) wartość brutto wartości
niematerialnych na początek
okresu

ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)

2011 rok

Nota 16 Wartości niematerialne

-

96 292 122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96 292 122

-

96 292 122

96 292 122

Wartość firmy
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3 762 246

77 840

-

-

-

-

(714 873)

(641 705)

(71 308)

(713 014)

(1 860)

4 477 119

-

4 397 419

4 397 419

79 700

Nabyte koncesje,
patenty, licencje itp.

-

7 012

-

-

-

-

-

(47 428)

(47 136)

(292)

(47 428)

-

54 440

-

54 440

54 440

Oprogramowanie
komputerowe

-

82 600 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82 600 000

-

82 600 000

82 600 000

Know how

Inne wartości
niematerialne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79 700
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182 665 042

77 840

-

-

-

-

(763 217)

(689 605)

(71 752)

(761 357)

(1 860)

183 428 259

-

183 348 559

183 348 559

RAZEM

-

-

b) zwiększenia (z tytułu)

- przyjęcie z inwestycji

c) zmniejszenia (z tytułu)

d) wartość brutto wartości
niematerialnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja
na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

- roczny odpis amortyzacyjny

g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

- zwiększenie

- zmniejszenie

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości
niematerialnych na początek
okresu

k) wartość netto wartości
niematerialnych na koniec okresu

W roku 2009 brak wartości niematerialnych.

-

Koszty zakończonych
prac rozwojowych

a) wartość brutto wartości
niematerialnych na początek
okresu

ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)

2010 rok
Wartość firmy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

77 840

-

-

-

-

-

(1 860)

(1 860)

(1 860)

-

79 700

-

79 700

79 700

Nabyte koncesje,
patenty, licencje itp.

Oprogramowanie
komputerowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Know how

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne wartości
niematerialne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM

F-57

77 840

-

-

-

-

-

(1 860)

(1 860)

(1 860)

-

79 700

-

79 700

79 700

-

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MSSF
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011

Nota 17 Połączenie jednostek gospodarczych
W prezentowanych okresach nie wystąpiło połączenie spółki z inną jednostką gospodarczą.

Nota 18 Jednostki zależne, stowarzyszone oraz inwestycje w pozostałych jednostkach
Spółka nie posiada udziałów i akcji w innych podmiotach.

Nota 19 Zapasy
31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Materiały

8 947 274

1 192 884

-

Według ceny nabycia

8 947 274

1 192 884

-

Według wartości netto możliwej do uzyskania

8 947 274

1 192 884

-

Towary

123 537

-

-

Według ceny nabycia

123 537

Według wartości netto możliwej do uzyskania

123 537
12 842 657

-

-

4 888 094

-

-

1 192 884

-

Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia)
Produkty gotowe
Według ceny nabycia

4 888 094

Według wartości netto możliwej do uzyskania

4 888 094

Zapasy ogółem według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia
(kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania

26 801 563

19.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów
2011 rok
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 1 stycznia
otrzymany aportem
zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) odpisu w koszty sprzedanych
produktów uzyskania

2010 rok
-

-

-

156 830

-

-

8 131

-

-

zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) odpisu w wartości sprzedanych
towarów i materiałów

(64 053)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 31 grudnia

100 907
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Nota 20 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Należności od jednostek powiązanych

9 107 085

171 552

-

należności z tytułu dostaw i usług

9 107 085

171 552

-

Należności od pozostałych jednostek

46 969 298

3 443 756

6 575

należności z tytułu dostaw i usług

45 535 384

-

-

należności budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek dochodowy

841 146

3 393 438

6 575

należności z tyt. bieżącego podatku dochodowego

475 202

-

-

-

50 319

-

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

85 783

-

-

inne należności niefinansowe

31 784

-

-

56 076 383

3 615 309

6 575

(880 360)

(158 816)

-

Należności ogółem (netto)

55 196 023

3 456 493

6 575

Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

a) w walucie polskiej

24 434 360

3 615 309

6 575

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

31 642 023

-

-

zaliczki na zapasy

Należności brutto
Odpis aktualizujący należności

b1 EURO
- w walucie

7 164 015

-

-

- w przeliczeniu na PLN

31 642 023

-

-

Należności krótkoterminowe brutto razem

56 076 383

3 615 309

6 575

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 31.1 informacji dodatkowej.

Nota 21 Pozostałe aktywa finansowe
Nie wystąpiły w prezentowanych okresach.
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Nota 22 Pozostałe aktywa
31.12.2011
Pozostałe aktywa
Rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym:
- przedpłaty na szkolenia
- koszty ubezpieczeń
- prowizje bankowe

- koszty emisji publicznej

31.12.2009

598 271

14 940

424

598 271

14 940

424

10 185

-

-

327 879

-

-

25 000

-

-

-

14 940

-

64 776

-

-

170 232

-

200

-

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
- udział w targach

31.12.2010

- pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne

424

Nota 23 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:
31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Środki pieniężne w banku i w kasie

9 954 132

3 666 812

22 575

w tym lokaty krótkoterminowe

7 950 240

3 500 000

-

-

-

-

9 954 132

3 666 812

22 575

Płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania,
wystawienia, nabycia, założenia – transakcje REPO, czeki, weksle obce
i inne aktywa pieniężne
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

środki w PLN

620 318

3 650 221

22 575

środki w EUR

8 907 876

16 591

-

środki w USD

419 035

-

-

6 903

-

-

9 954 132

3 666 812

22 575

środki w innych walutach
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wolne środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych inwestowane są w formie lokat
terminowych oraz overnight. Spółka uzyskuje głównie oprocentowanie zmienne od zgromadzonych środków
pieniężnych.
Środki pieniężne w banku i w kasie są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których
wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są
dokonywane na różne okresy od jednego dnia do jednego miesiąca w zależności od aktualnego
zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp
procentowych.
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Nota 24 Kapitał zakładowy oraz pozostałe kapitały

24.1 Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy zarejestrowany
Stan na 31 grudnia 2009

500 000

Stan na 31 grudnia 2010

30 200 000

Stan na 31 grudnia 2011

151 300 000

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Seria

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania akcji

Rodzaj ograniczenia
praw do akcji

A

uprzywilejowane

2 głosy na Walnym
Zgromadzeniu

brak

500 000

100

500 000

B

uprzywilejowane

2 głosy na Walnym
Zgromadzeniu

brak

29 700 000

100

29 700 000

C1

uprzywilejowane

2 głosy na Walnym
Zgromadzeniu

Brak

93 866 000

100

93 866 000

C2

zwykłe

brak

Brak

27 234 000

100

27 234 000

Razem

Wartość nominalna
jednej akcji

Wartość
serii/emisji
wg wartości
nominalnej

Liczba akcji

151 300 000

151 300 000

Na dzień 31 grudnia 2011 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu Spółki
przedstawia się następująco:
Akcjonariusz

Siedziba

Liczba akcji

Łączna wartość
nominalna akcji

%posiadanego
kapitału

%posiadanych praw
głosu

PCC Rokita SA

Brzeg Dolny

151 300 000

151 300 000

100

100

151 300 000

151 300 000

24.2 Kapitał zapasowy
Brak kapitału zapasowego w prezentowanych okresach.

24.3 Kapitał rezerwowy
Brak kapitału rezerwowego w prezentowanych okresach.
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24.4 Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał z aktualizacji wyceny
Stan na 31 grudnia 2009

-

Stan na 31 grudnia 2010

-

Skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego

(1 764 000)

Podatek dochodowy odroczony

335 160

Stan na 31 grudnia 2011

(1 428 840)

Nota 25 Rezerwy

25.1 Zmiana stanu rezerw
Rezerwy
Na dzień 1 stycznia 2011 roku

Świadczenia
pracownicze

Pozostałe
rezerwy

23 842

Ogółem

5 000

28 842

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego

788 379

24 926

813 305

Przekazane aportem

484 827

459 812

944 640

Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego

(25 034)

(464 812)

(489 846)

1 272 014

24 926

1 296 940

Na dzień 31 grudnia 2011 roku

Rezerwy

Świadczenia
pracownicze

Na dzień 1 stycznia 2010 roku
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego

-

Rezerwy

10 000

Ogółem
10 000

23 842

47 200

71 042

-

(52 200)

(52 200)

23 842

5 000

28 842

Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego
Na dzień 31 grudnia 2010 roku

Pozostałe
rezerwy

Świadczenia
pracownicze

Pozostałe
rezerwy

Na dzień 1 stycznia 2009 roku

-

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego

-

10 000

10 000

Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego

-

(3 000)

(3 000)

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

-

10 000

10 000

Struktura czasowa rezerw

31.12.2011

3 000

Ogółem

31.12.2010

3 000

31.12.2009

cześć długoterminowa

73 777

1 019

-

cześć krótkoterminowa

1 223 164

27 823

10 000

Razem rezerwy

1 296 940

28 842

10 000
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25.2 Rezerwy na świadczenia pracownicze
Rezerwy na świadczenia pracownicze

odprawy emerytalne
premie
zaległe urlopy

31.12.2011

31.12.2010

85 543

31.12.2009

1 019

-

62 964

22 823

-

1 272 014

23 842

-

1 123 508

25.3 Pozostałe rezerwy
Pozostałe rezerwy

koszty badania sprawozdania finansowego

31.12.2011

31.12.2009

27 500

5 000

4 000

-

-

6 000

5 000

10 000

niezafakturowane koszty
rabaty od sprzedaży, bonusy

31.12.2010

(2 574)
24 926

Nota 26 Świadczenia pracownicze

26.1 Programy akcji pracowniczych
Spółka nie prowadzi programu akcji pracowniczych.

26.2 Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia
Spółka wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości
określonej przez Kodeks pracy. W związku z tym Spółka tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania
z tytułu odpraw emerytalnych. Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu
okresu obrotowego przedstawiono w poniższej tabeli:
31.12.2011
Na dzień 1 stycznia

31.12.2010

31.12.2009

1 019

-

-

Utworzenie rezerwy

7 071

1 019

-

Wniesione aportem

77 453

Na dzień 31 grudnia

85 543

1 019

-

Struktura czasowa rezerw

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

cześć długoterminowa

73 777

1 019

-

cześć krótkoterminowa

11 766

-

-

Razem rezerwy

85 543

1 019

-
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Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy i zakładane w roku zakończonym
31 grudnia 2011 roku do wyliczenia kwoty zobowiązania Spółki są następujące:
31.12.2011
Stopa dyskontowa (%)

31.12.2010

31.12.2009

4,5% - 5,75%

Wskaźnik rotacji zatrudnienia

8,82%

Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%)

6,10%

Nota 27 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
Długoterminowe kredyty i pożyczki

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Kredyty bankowe

68 584 431

27 515 756

-

Pożyczki otrzymane od:

106 003 200

-

-

- jednostek powiązanych

106 003 200

-

-

-

-

-

174 587 631

27 515 756

-

- pozostałych jednostek
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Kredyty w rachunku bieżącym
Kredyty bankowe

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

3 507 275

3 929 678

-

36 405 052

-

-

Pożyczki otrzymane od:

1 236 704

-

-

- jednostek powiązanych

1 236 704

-

-

-

-

-

41 149 031

3 929 678

-

- pozostałych jednostek
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe
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24 000 000

50 000 000

65 760 000

38 100 000

Wielkość
kredytu/limitu

* kredyty i pożyczki otrzymane aportem

Razem kredyty i pożyczki

EUR

PLN

PKO Bank
Polski SA*

PCC SE Niemcy

PLN

PKO Bank
Polski SA*

EUR

PLN

PKO Bank
Polski SA

PCC SE
Niemcy*

Waluta
kredytu

Podmiot
finansujący

Stan na 31.12.2011

280 000

24 000 000

w walucie

215 736 662

1 236 704

106 003 200

28 507 275

43 656 000

36 333 483

w złotych

Wartość kredytu na dzień
bilansowy

stale
oprocentowanie

1M WIBOR +marża

1M WIBOR +marża

1M WIBOR +marża

Warunki
oprocentowania

31.12.2020r

02.11.2014r

28.12.2017r

31.12.2020

Termin spłaty

Na dzień bilansowy Spółka posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe:
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niezapłacone na dzień bilansowy odsetki od pożyczki od PCC SE

bez zabezpieczenia
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weksel własny in blanco; klauzula potrącenia z rachunków Kredytobiorcy
prowadzonych w PKO BP; hipoteka kaucyjna do kwoty 75.000.000,-PLN
wpisana na drugim miejscu na nieruchomości KW nr WR1L/00038928/7
wraz z innymi KW powstałymi na skutek wydzielenia; przelew
wierzytelności z umowy ubezpieczenia powyższej nieruchomości do kwoty
75.000.000,-PLN; hipoteka do kwoty 75.000.000,-PLN wpisana
na pierwszym
miejscu
na nieruchomości
zabudowanej,
będącej
w użytkowaniu wieczystym PCC Rokita SA- KW nr WR1L/00040914/3 (
KF), wraz z innymi KW powstałymi na skutek wydzielenia wraz
z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
oświadczenie o poddaniu się egzekucji

hipoteka kaucyjna w wysokości 55.000.000,-PLN na nieruchomości KW
WR1L/00038928/7,wraz z innymi KW powstałymi na skutek wydzielenia
;zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych; przelew wierzytelności
z polisy ubezpieczeniowej Zadania Inwestycyjnego w okresie jego
eksploatacji, klauzula potrącenia środków z rachunków Kredytobiorcy
w PKO BP, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji.

hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomości KW PL1P/00101017/5,
PL1P/00062140/0, weksel in blanco poręczony przez PCC Rokita SA,
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, przelew wierzytelności
z umowy ubezpieczenia, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji

Zabezpieczenia

PLN

PLN

PKO BP

PKO BP

Razem kredyty i pożyczki

Waluta
kredytu

Podmiot
finansujący

Stan na 31.12.2010

5 000 000

38 100 000

Wielkość
kredytu/limitu
w walucie

-

-

Warunki
oprocentowania

31 445 434

3 929 678 1 M WIBOR + marża

27 515 756 1 M WIBOR + marża

w złotych

Wartość kredytu na dzień
bilansowy

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MSSF
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011

01.09.2011

31.12.2020

Termin
spłaty
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hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomości KW WR1L/00040912/9
(własność PCC ROKITA SA), weksel in blanco, zastaw rejestrowy na
zbiorze rzeczy i praw, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomości KW PL1P/00101017/5,
PL1P/00062140/0, weksel in blanco poręczony przez PCC Rokita SA,
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, przelew wierzytelności z
umowy ubezpieczenia, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji

Zabezpieczenia

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MSSF
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011

Nota 28 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły w prezentowanych okresach
31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
wobec jednostek powiązanych

4 407 744

826 467

2 411

zobowiązania z tytułu dostaw i usług

4 264 809

227 971

2 411

142 934

598 495

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
wobec jednostek pozostałych

44 686 877

4 777 721

1 040

zobowiązania z tytułu dostaw i usług

41 588 756

4 129 200

-

431 159

54 900

-

1 847 354

97 426

1 040

zabezpieczenie z tyt. należytego wykonania umów

365 042

487 122

Ubezpieczenia majątkowe

413 273

Inne zobowiązania niefinansowe

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
zobowiązania budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek
dochodowy

inne zobowiązania niefinansowe

41 293

-

-

-

9 074

-

49 094 621

5 604 187

3 451

rozliczenia międzyokresowe przychodów
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania (struktura walutowa)

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

a) w walucie polskiej

27 173 208

4 064 285

3 451

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

21 921 413

1 539 902

-

4 939 725

356 679

-

21 817 778

1 412 557

-

30 326

-

-

103 635

-

-

b1.EURO
- w walucie
- w przeliczeniu na PLN
b2.USD
- w walucie
- w przeliczeniu na PLN
b2. CHF
- w walucie

-

40 250

-

- w przeliczeniu na PLN

-

127 345

-

49 094 621

5 604 187

3 451

Zobowiązania razem

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 33.1 informacji dodatkowej.
Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach miesięcznych w ciągu całego roku
obrotowego.
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Nota 29 Pozostałe zobowiązania finansowe
31.12.2011
Pozostałe zobowiązania finansowe

31.12.2010

31.12.2009

7 321 278

1 188 090

-

-

-

-

7 321 278

1 188 090

-

-

-

-

7 321 278

1 188 090

-

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

część długoterminowa

1 325 040

1 188 090

-

część krótkoterminowa

5 996 238

-

-

7 321 278

1 188 090

-

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Zobowiązania utrzymywane do zapadalności wykazane po koszcie
zamortyzowanym
- Weksle
- Bony dłużne i obligacje

Struktura czasowa pozostałych zobowiązań finansowych

Razem pozostałe zobowiązania finansowe

Nota 30 Dotacje rządowe
W prezentowanych okresach Spółka nie otrzymała dotacji.

Nota 31 Zobowiązania i należności warunkowe
W prezentowanych okresach Spółka nie posiadała zobowiązań i należności warunkowych.

31.1 Sprawy sądowe
Brak spraw sądowych w prezentowanych okresach.

31.2 Gwarancje i poręczenia
Brak gwarancji i poręczeń udzielonych przez spółkę w prezentowanych okresach.
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31.3 Rozliczenia podatkowe
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne
czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do
nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje
występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice
w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych
jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności
i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące
zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat począwszy od końca roku,
w którym nastąpiła zapłata podatku.
W latach 2009-2011 w Spółce prowadzone były kontrole w zakresie podatku od towarów i usług. Kontrole te
zostały zakończone i nie stwierdzono istotnych uchybień.

Nota 32 Informacje o podmiotach powiązanych
Jednostką dominującą jest PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, która sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe w skład którego wchodzi sprawozdanie Spółki, natomiast jednostką dominującą
najwyższego szczebla jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu.

32.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi
01.01.2011-31.12.2011

Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym
- jednostce dominującej
- pozostałym podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

przychody ze
sprzedaży produktów
i usług

przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

przychody ze
sprzedaży środków
trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

70 807 085

71 801 487

-

2 967 674

15 703

-

77 774 759

71 817 190

-

01.01.2011-31.12.2011
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych
- od jednostki dominującej

zakup usług

zakup towarów
i materiałów

zakupy rzeczowego
majątku trwałego

766 778

23 237 970

1 576 472

- od pozostałych podmiotów

2 091 154

1 222 605

20 841

Razem zakupy pochodzące od jednostek
powiązanych

2 857 933

24 460 575

1 597 313
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01.01.2010-31.12.2010

Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

przychody ze
sprzedaży produktów
i usług

przychody ze
sprzedaży środków
trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

przychody ze
sprzedaży towarów
i materiałów

- jednostce dominującej

-

-

-

- pozostałym podmiotom powiązanym

-

-

-

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

-

-

-

01.01.2010-31.12.2010
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych

zakup towarów
i materiałów

zakup usług

- od jednostki dominującej

zakupy rzeczowego
majątku trwałego

-

45 963

38 771 614

- od pozostałych podmiotów

436 679

416 590

845 796

Razem zakupy pochodzące od jednostek
powiązanych

436 679

462 553

39 617 410

01.01.2009-31.12.2009

Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

przychody ze sprzedaży
produktów i usług

przychody ze
sprzedaży środków
trwałych wartości
niematerialnych,
nieruchomości
inwestycyjnych

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

- jednostce dominującej

-

-

-

- pozostałym podmiotom powiązanym

-

-

-

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

-

-

-

01.01.2009-31.12.2009
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych

zakup towarów
i materiałów

zakup usług

- od jednostki dominującej

zakupy rzeczowego
majątku trwałego

600

-

-

- od pozostałych podmiotów

9 253

-

-

Razem zakupy pochodzące od jednostek
powiązanych

9 853

-

-

Należności od podmiotów powiązanych

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

- jednostki dominującej

5 632 114

12 736

-

- od pozostałych podmiotów powiązanych

3 474 971

-

-

Razem należności od podmiotów powiązanych

9 107 085

12 736

-
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Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

31.12.2011

- jednostki dominującej

31.12.2010

31.12.2009

2 598 105

647 080

61

- wobec pozostałych podmiotów powiązanych

115 045 781

179 387

2 350

Razem zobowiązania wobec podmiotów
powiązanych

117 643 886

826 467

2 411

32.2 Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jednostki dominującej PCC Rokita SA
Spółka 31.10.2011 podwyższyła kapitał zakładowy. Nowo wyemitowane akcje objął dotychczasowy
udziałowiec PCC Rokita SA w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Transakcja to w księgach spółki została rozliczona metodą nabycia zgodnie z MSSF3.
Przejęte aktywa i zobowiązania
Rzeczowy majątek trwały
Wartości niematerialne
- w tym know how
Aktywa z tyt. podatku odroczonego

w PLN
102 115 442
86 366 832
82 600 000
569 200

Zapasy

24 071 636

Należności

45 517 233

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

671 899

Pozostałe aktywa

118 483

Kredyty i pożyczki

(199 035 250)

Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy
Zobowiązania
Majątek przekazany aportem
wyemitowane akcje w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Wartość firmy powstała z rozliczenia transakcji

(18 808 006)
(944 640)
(15 834 952)
24 807 878
121 100 000
96 292 122

32.3 Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
Transakcje z jednostkami powiązanymi są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów,
produktów i usług.

32.4 Pożyczki udzielone Członkom Zarządu
Nie wystąpiły w prezentowanych okresach.

32.5 Inne transakcje z udziałem Członków Zarządu
Nie wystąpiły w prezentowanych okresach.
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32.6 Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Spółki
01.01.201131.12.2011
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

36 000

66 000

36 000

Pozostałe świadczenia długoterminowe

-

-

-

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

-

-

-

Płatności w formie akcji

-

-

-

36 000

66 000

36 000

Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego głównej kadrze
kierowniczej

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki przedstawiało się
następująco:
01.01.201131.12.2011
Zarząd

01.01.201031.12.2010

36 000

01.01.200931.12.2009

66 000

36 000

Rada Nadzorcza

-

-

-

Rada Nadzorcza – jednostki zależne lub stowarzyszone

-

-

-

36 000

66 000

36 000

Razem

Nota 33 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka należą kredyty bankowe, obligacje,
środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie
środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak
należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez
nią działalności.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy
procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje
i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione
poniżej. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią
instrumentów finansowych.

33.1 Ryzyko stopy procentowej i płynności
Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy
procentowej, w związku z czym występuje ryzyko wzrostu tych stóp w stosunku do momentu zawarcia
umowy. Ponadto Spółka lokuje wolne środki pieniężne w inwestycje o zmiennej stopie, co powoduje
zmniejszenie zysków z inwestycji w sytuacji spadku stóp procentowych. Informacje o aktywach
i zobowiązaniach narażonych na ryzyko stopy procentowej zostały przedstawione w poniższych notach.
Z uwagi na to, że Spółka posiadała w okresie sprawozdawczym zarówno aktywa jak i zobowiązania
oprocentowane według stopy zmiennej, (co równoważyło ryzyko) oraz z uwagi na nieznaczne wahania stóp
procentowych w minionych okresach, jak również na brak przewidywań gwałtownych zmian stóp
procentowych w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka stosowała zabezpieczenie stóp
procentowych w ograniczonym zakresie uznając, że ryzyko stopy procentowej nie jest znaczące.
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Niezależnie od obecnej sytuacji Spółka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz
prognozy stóp procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających w przyszłości.
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W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki narażonych
na ryzyko stopy procentowej w podziale na poszczególne kategorie wiekowe.
Stan na 31.12.2011
Oprocentowanie stałe

<1rok

Aktywa

1–3 lat

3-5 lat

>5 lat

Ogółem

-

-

-

-

-

Zobowiązania

7 232 942

1 325 040

-

106 003 200

114 561 182

Kredyty i pożyczki

1 236 704

-

-

106 003 200

107 239 904

Obligacje i bony dłużne

5 996 238

1 325 040

-

-

7 321 278

Razem

7 232 942

1 325 040

-

106 003 200

114 561 182

Oprocentowanie zmienne

<1rok

1–3 lat

3-5 lat

>5 lat

Ogółem

Aktywa

9 929 862

-

-

-

9 929 862

Środki pieniężne
na rachunkach bankowych

9 929 862

-

-

-

9 929 862

Zobowiązania

11 405 052

62 722 431

22 258 104

12 111 171

108 496 758

Kredyty i pożyczki

11 405 052

62 722 431

22 258 104

12 111 171

108 496 758

Razem

21 334 914

62 722 431

22 258 104

12 111 171

118 426 620
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Stan na 31.12.2010
Oprocentowanie stałe

<1rok

1–3 lat

3-5 lat

>5 lat

Ogółem

Aktywa

-

-

-

-

-

Zobowiązania

-

-

1 188 090

-

1 188 090

Obligacje i bony dłużne

-

-

1 188 090

-

1 188 090

Instrumenty pochodne
na stopę procentowa*

-

-

-

-

-

Razem

-

-

1 188 090

-

1 188 090

<1rok

1–3 lat

3-5 lat

>5 lat

Ogółem

Aktywa

3 666 812

-

-

-

3 666 812

Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych

3 666 812

-

-

-

3 666 812

Zobowiązania

3 929 678

6 310 953

6 058 515

15 146 288

31 445 434

Kredyty i pożyczki

3 929 678

6 310 953

6 058 515

15 146 288

31 445 434

Razem

7 596 489

6 310 953

6 058 515

15 146 288

35 112 246

<1rok

1–3 lat

3-5 lat

>5 lat

Ogółem

Aktywa

-

-

-

-

-

Zobowiązania

-

-

-

-

-

Razem

-

-

-

-

-

<1rok

1–3 lat

3-5 lat

>5 lat

Ogółem

Aktywa

22 575

-

-

-

22 575

Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych

22 575

-

-

-

22 575

-

-

-

-

-

22 575

-

-

-

22 575

Oprocentowanie
zmienne

Stan na 31.12.2009
Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie
zmienne

Zobowiązania
Razem
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Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach
poniżej jednego roku. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały
okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów. Pozostałe instrumenty finansowe
Spółki, które nie zostały ujęte w powyższych tabelach nie są oprocentowane i w związku z tym nie podlegają
ryzyku stopy procentowej.
Spółka jest narażona również na ryzyko utraty płynności rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do
regulowania zobowiązań w określonych terminach. Ryzyko wynika z potencjalnego ograniczenia dostępu do
rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania lub
refinansowania swojego zadłużenia. W ocenie Zarządu znaczna wartość środków pieniężnych na dzień
bilansowy, dostępne linie kredytowe oraz dobra kondycja finansowa Spółki powodują, że ryzyko utraty
płynności należy ocenić jako nieznaczne.

33.2 Ryzyko walutowe
Spółka narażona jest na ryzyko walutowe. Znaczna część sprzedaży Spółki jest związana ze sprzedażą
eksportową. Duża część przychodów krajowych jest także realizowana w walutach obcych, dodatkowo
Spółka dokonuje zakupów materiałów do produkcji na rynkach zagranicznych i dokonuje płatności
w walutach obcych, między innymi w EUR oraz USD.
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku należności w walucie wynosiły 31.642,0 tys. zł, co stanowiło
56,4% ogółu należności. W okresach porównawczych brak należności w walucie obcej.
Na saldo należności w walucie na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku składały się należności w EUR
w kwocie (po przeliczeniu na zł) 31.642,0 tys. Zł
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku zobowiązania w walucie obcej wynosiły tys. 21.921,4 zł, co
stanowiło 46,4 % ogółu zobowiązań z tyt. dostaw robót i usług i pozostałych zobowiązań. W okresie
porównawczym na dzień bilansowy 31.12.2010 wartości te wynosiły odpowiednio 1.539,9 tys. zł. i 28%
natomiast na dzień bilansowy 31.12.2009 wyniosły 0 zł.
Na saldo zobowiązań w walucie na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku składały się:
- zobowiązania w EUR w kwocie (po przeliczeniu na zł) 21.817,8 tys. Zł
- zobowiązania w USD w kwocie (po przeliczeniu na zł) 103,6 tys. Zł

Na saldo zobowiązań w walucie na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 roku składały się:
- zobowiązania w EUR w kwocie (po przeliczeniu na zł) 1.412,6 tys. Zł
- zobowiązania w CHF w kwocie (po przeliczeniu na zł) 127,3 tys. Zł

Ryzyko kursu walutowego w Spółce dotyczy również kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań
rozliczanych w walutach obcych. Wszelkie niekorzystne zmiany kursów walut obcych, w których Spółka
dokonuje rozliczeń lub płatności mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki
działalności Spółki.
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku kredyty i pożyczki w walucie wynosiły tys.107.239,9 zł, co
stanowiło 49,7% ogółu kredytów i pożyczek. W okresach porównawczych brak kredytów i pożyczek
w walucie obcej.
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Deprecjacja złotówki zwiększa całkowitą wartość osiąganych przez Spółkę przychodów oraz rentowność
działalności operacyjnej. Na Datę bilansową Spółka nie jest stroną żadnych czynnych transakcji opcyjnych.
W celu ograniczenia zmienności prezentowanych wyników księgowych, Spółka objęła zasadami
rachunkowości zabezpieczeń przepływy pieniężne związane z pożyczką walutową w kwocie 24 mln EUR
wyznaczając ją, jako instrument zabezpieczający, na zabezpieczenie określonych przychodów ze sprzedaży
denominowanych lub indeksowanych w EUR, z których wynika ryzyko walutowe.

33.3 Inne ryzyko cenowe
Spółka nie jest narażona na istotne inne ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowymi natomiast
występuje ryzyko cenowe zarówno cen produktów Spółki jak i surowców.

33.4 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe
Potencjalnie możliwe zmiany w zakresie ryzyka rynkowego Spółka oszacowała następująco:
- 1% zmiana w zakresie stopy procentowej PLN (wzrost lub spadek stopy procentowej)
- 1% zmiana w zakresie stopy procentowej USD (wzrost lub spadek stopy procentowej)
- 1% zmiana w zakresie stopy procentowej EUR (wzrost lub spadek stopy procentowej)
- 15% zmiana kursu walutowego PLN/USD (wzrost lub spadek stopy procentowej)
- 15% zmiana kursu walutowego PLN/EUR (wzrost lub spadek stopy procentowej)
- 15% zmiana kursu walutowego innych walut niż EUR i USD (wzrost lub spadek stopy procentowej)
- 10% zmiana w zakresie ryzyka cenowego.

Powyżej podane wartości ustalone zostały w ujęciu rocznym.
Analiza wrażliwości przeprowadzona przez Spółkę nie uwzględnia wpływu opodatkowania.
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33.5 Ryzyko cen surowców
PCC Exol SA jest przede wszystkim producentem chemikaliów, których ceny są silnie uzależnione od cen
surowców, z których cześć podlega dużej zmienności wynikającej m. in. z cykliczności koniunktury
w gospodarce światowej. W szczególności dotyczy to produktów opartych na bazie petrochemikaliów, na
które popyt ulega silnym wahaniom, co rzutuje na ceny, a ostatecznie bardzo istotnie wpływa na wyniki
finansowe Spółki.
W celu ograniczenia wpływu zmian cen surowców na wyniki Spółka prowadzi działania zmierzające do
dywersyfikacji źródeł dostaw strategicznych surowców. W prezentowanych okresach działalność Spółki
podlegała ryzyku cenowemu w przypadku takich surowców jak np.: tlenek etylenu, alkohol laurylowy,
alkilobenzen.

33.6 Ryzyko kredytowe
Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, że wierzyciele nie wywiążą się ze swoich
zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat przez Spółkę. Maksymalne narażenie na ryzyko
kredytowe na dzień bilansowy 31.12.2011 wynosi 53 762,1 tys. zł i zostało oszacowane, jako wartość
bilansowa należności (w porównywalnym okresie na dzień bilansowy 31.12.2010 było niewielkie i wynosiło
12,7 tys. zł).

Należności przeterminowane,
które nie utraciły wartości

Na dzień 31 grudnia 2011 roku
Pozycja w
sprawozdaniu
finansowym

Wartość
nominalna należności

Należności z tytuł
dostaw i usług

Należności
nieprzeterminowane,
które nie utraciły
wartości

1-90 dni

90-150 dni

>150 dni

53 762 109

48 068 919

5 308 214

212 438

172 538

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

9 954 132

9 954 132

-

-

-

Pozostałe należności
finansowe

-

-

-

-

-

Należności przeterminowane,
które nie utraciły wartości

Na dzień 31 grudnia 2010 roku
Pozycja w
sprawozdaniu
finansowym
Należności z tytuł
dostaw i usług

Wartość
nominalna należności

Należności
nieprzeterminowane,
które nie utraciły
wartości

1-90 dni

90-150 dni

>150 dni

12 736

12 736

-

-

-

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

3 666 812

3 666 812

-

-

-

Pozostałe należności
finansowe

-

-

-

-

-
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Należności przeterminowane,
które nie utraciły wartości

Na dzień 31 grudnia 2009 roku
Należności
nieprzeterminowane,
które nie utraciły
wartości

Pozycja w
sprawozdaniu
finansowym

Wartość
nominalna należności

Należności z tytułu
dostaw i usług

-

-

-

-

-

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

22 575

22 575

-

-

-

Pozostałe należności
finansowe

-

-

-

-

-

1-90 dni

90-150 dni

>150 dni

Odpis aktualizujący w związku ze stratami kredytowymi
Odpisy aktualizujące w związku ze stratami kredytowymi

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

Stan na 1 stycznia

158 816

-

-

Zwiększenia - odpis utworzony w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych

721 544

158 816

-

-

-

-

Rozwiązanie - odpis odwrócony w pozostałych kosztach operacyjnych
Zwiększenia - odpis utworzony w ciężar kosztów finansowych

-

-

-

Rozwiązanie - odpis odwrócony w przychodach finansowych

-

-

-

880 359

158 816

-

Wykorzystanie
Stan na 31 grudnia

Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi, instrumentami pochodnymi i innymi inwestycjami
uznaje się za nieistotne, ponieważ Spółka zawarła transakcje z instytucjami o ugruntowanej pozycji
finansowej.
Zdaniem Zarządu Spółki nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego gdyż Spółka posiada
wielu odbiorców. Udział 10 największych należności z tytułu dostaw i usług w ogóle należności z tytułu
dostaw i usług na dzień bilansowy wyniósł 59,2 % (na dzień 31 grudnia 2010 wyniósł 100% ale przy bardzo
niskim poziomie należności). Spółka podejmują działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego,
polegające na: sprawdzaniu wiarygodności odbiorców, ustalaniu limitów kredytowych, monitorowaniu
sytuacji odbiorcy, uzyskiwaniu zabezpieczeń (weksle, akredytywy, poręczenia, ubezpieczenie limitu
kupieckiego). Spółka na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku 87% należności z tyt. dostaw robót i usług
miała objętych ubezpieczeniem limitu kupieckiego (na dzień 31 grudnia 2010 roku należności z tyt. dostaw
robót i usług były nieznaczne i nie były objęte ubezpieczeniem a na dzień 31 grudnia 2009 należności z tyt.
dostaw robót i usług nie wystąpiły).

Nota 34 Zarządzanie kapitałem
Głównym założeniem polityki PCC Exol SA w zakresie zarządzanie kapitałami jest zapewnienie silnej bazy
kapitałowej, umożliwiającej stabilny rozwój przy zapewnieniu dbałości o interesy interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych.
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Struktura kapitałowa Spółki obejmuje zobowiązania, na temat, których odpowiednia informacja ujawniona
została w notach nr 28 i 29. oraz kapitały, szczegółowo omówione w nocie nr 24.
Spółka systematycznie monitoruje wskaźniki rentowności kapitału oraz wskaźniki relacji kapitału własnego
do zobowiązań.
W trakcie roku obrotowego nie było zmian w polityce Spółki dotyczącej zarządzania kapitałami.

Nota 35 Instrumenty finansowe
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich
instrumentów finansowych Spółki, które wykazane zostały w sprawozdaniu finansowym według wartości
innej niż wartość godziwa w podziale na poszczególne kategorie aktywów i pasywów.
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zabezpieczeń ze zmianami odniesionymi
w inne dochody całkowite netto

utrzymywane
do terminu
wymagalności

wyceniane
w zamortyzowanym
koszcie

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa)

-

-

-

przeznaczone
do obrotu

wyceniane w wartości
godziwej przez
wynik finansowy

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa)

wyznaczone przy
początkowym ujęciu

175 912 671

31.12.2011
Wartość
bilansowa

31.12.2011
Wartość
godziwa

175 912 671

64 674 953

9 954 132

54 720 821

31.12.2011
Wartość
bilansowa

64 674 953

9 954 132

54 720 821

Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania długoterminowe

RAZEM

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

Aktywa finansowe

31.12.2011
Wartość
godziwa
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-

-

-

-

-

-

-

Inne (wartość
księgowa)

-

-

-

Inne (wartość
księgowa)

9 427 366

5 497 688

3 929 678

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty
bankowe

38 131 212

27 515 756

Długoterminowe pożyczki i kredyty
bankowe

RAZEM

1 188 090

Pozostałe zobowiązania finansowe

31.12.2010
Wartość
godziwa

28 703 846

31.12.2010
Wartość
bilansowa

7 123 304

RAZEM

Zobowiązania długoterminowe

7 123 304

3 666 812

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

38 131 212

3 929 678

5 497 688

9 427 366

27 515 756

1 188 090

-

-

-

dostępne do
sprzedaży

-

-

-

rachunkowość
zabezpieczeń

wyceniane w wartości godziwej
ze zmianami w kapitale

-

-

-

7 123 304

3 666 812

3 456 493

pożyczki
i należności

wyznaczone przy
początkowym
ujęciu

-

-

-

-

-

-

-

przeznaczone
do obrotu

wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy

-

-

-

-

-

-

-

38 131 212

3 929 678

5 497 688

9 427 366

27 515 756

1 188 090

28 703 846

wyceniane
w zamortyzowanym
koszcie nieobjęte
zasadami
rachunkowości
zabezpieczeń

wyceniane w zamortyzowanym koszcie
wyznaczone jako instrument
zabezpieczający w ramach rachunkowości
zabezpieczeń ze zmianami odniesionymi
w inne
dochody całkowite netto

utrzymywane
do terminu
wymagalności

wyceniane
w zamortyzowanym
koszcie

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa)

-

-

-

przeznaczone
do obrotu

wyceniane w wartości
godziwej przez
wynik finansowy

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa)

wyznaczone przy
początkowym ujęciu

28 703 846

3 666 812

3 456 493
3 456 493

31.12.2010
Wartość
bilansowa

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

Aktywa finansowe

31.12.2010
Wartość
godziwa
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Inne (wartość
księgowa)

-

-

-

Inne (wartość
księgowa)

2 411
2 411
2 411

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania

RAZEM

-

2 411

2 411

-

-

-

dostępne do
sprzedaży

-

-

-

rachunkowość
zabezpieczeń

wyceniane w wartości godziwej
ze zmianami w kapitale

-

-

-

29 150

22 575

6 575

pożyczki
i należności

wyznaczone przy
początkowym
ujęciu

-

-

-

-

przeznaczone
do obrotu

wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy

-

-

-

-

-

2 411

2 411

2 411

wyceniane
w zamortyzowanym
koszcie nieobjęte
zasadami
rachunkowości
zabezpieczeń

wyceniane w zamortyzowanym koszcie
wyznaczone jako instrument
zabezpieczający w ramach rachunkowości
zabezpieczeń ze zmianami odniesionymi
w inne
dochody całkowite netto

utrzymywane
do terminu
wymagalności

wyceniane
w zamortyzowanym
koszcie

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa)

-

-

-

przeznaczone
do obrotu

wyceniane w wartości
godziwej przez
wynik finansowy

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa)

wyznaczone przy
początkowym ujęciu

2 411

31.12.2009
Wartość
bilansowa

31.12.2009
Wartość
godziwa

Zobowiązania długoterminowe

29 150

29 150

RAZEM

22 575

6 575

22 575

6 575

31.12.2009
Wartość
bilansowa

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

Aktywa finansowe

31.12.2009
Wartość
godziwa
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Inne (wartość
księgowa)

-

-

-

Inne (wartość
księgowa)
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Nota 36 Wartość godziwa instrumentów finansowych
W prezentowanych okresach brak instrumentów wycenianych w wartości godziwej

Nota 37 Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz
zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Bilansowa zmiana należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności
Zmiana stanu zaliczek na rzeczowy majątek trwały i wartości
niematerialne
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych

Bilansowa zmiana zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych

Wartość księgowa zwiększeń rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych
Koszty finansowania zewnętrznego
Zmiana stanu zaliczek na rzeczowy majątek trwały i wartości
niematerialne

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

(5 747 095)

(3 449 918)

(3 085)

85 783

-

-

(5 661 312)

(3 449 918)

(3 085)

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

27 664 555

5 591 663

376

2 451 773

(2 751 807)

-

30 116 328

2 839 856

376

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

-

-

-

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

01.01.200931.12.2009

(5 804 095)

(59 745 929)

-

(657 868)
(85 783)

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych

(2 451 773)

2 751 807

-

Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych

(8 999 519)

(56 994 122)

-
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Nota 38 Struktura zatrudnienia
Przeciętne zatrudnienie w Spółce kształtowało się następująco:
01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

Zarząd

1

Administracja

2

Dział sprzedaży

8

01.01.200931.12.2009

1

-

Pion produkcji

32

Pozostali

10

9

-

Razem

53

10

-

Nota 39 Wynagrodzenie biegłego rewidenta
a) badanie Sprawozdania Finansowego za 2011 rok – 25,0 tys. zł
b) czynności audytorskie związane z przygotowaniem prospektu - 102,0 tys. zł
c) usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły
d) pozostałe usługi – nie wystąpiły

Nota 40 Zdarzenia po dniu bilansowym
Nie wystąpiły

Nota 41 Podpisy
Podpisy do sprawozdania finansowego za rok 2011 Spółki PCC Exol SA.

Brzeg Dolny dnia 22 lutego 2012 roku

Prezes Zarządu

Marcin Żurakowski

Wiceprezes Zarządu

Rafał Zdon

Główny Księgowy Spółki CWB Partner
prowadzącej księgi rachunkowe PCC
Exol SA
Beata Dobecka
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INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011
1. Informacje ogólne
31 października 2011 roku spółka PCC Rokita SA podwyższyła kapitał zakładowy w spółce PCC Exol SA
o kwotę 121.100.000 zł, pokrywając go aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
– kompleksu KA, będącego zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych,
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży środków
powierzchniowoczynnych.
Informacje finansowe obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma sporządzone na 31 grudnia
2011 roku oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 roku zostały przygotowane w celu przedstawienia wpływu powyższej transakcji na sprawozdanie
z sytuacji finansowej i sprawozdanie z dochodów całkowitych PCC Exol SA sporządzone na 31 grudnia 2011
roku, tak jakby ww. transakcja podwyższenia kapitału zakładowego miała miejsce 1 stycznia 2011 roku.
Informacje finansowe pro forma zostały przygotowane jedynie w celach ilustracyjnych i z uwagi na swój charakter
dotyczą sytuacji hipotetycznej, to jest przejęcia kompleksu KA 1 stycznia 2011 roku. Należy podkreślić, że
sprawozdania te nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników PCC Exol SA w 2011 roku.
Informacje te zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z 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 (Dz. Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku).
W celu przedstawienia danych finansowych pro forma zaprezentowano sprawozdanie z sytuacji finansowej
pro forma oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych pro forma.
Informacje finansowe pro forma zawierają wszystkie informacje dostępne Zarządowi PCC Exol SA, które są
istotne dla oceny informacji finansowych pro forma. Informacje, które posłużyły do przygotowania informacji
pro forma podlegały niezależnej weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Za informacje pro forma zamieszczone w niniejszym dokumencie odpowiada Zarząd PCC Exol SA, który
zatwierdził niniejszy dokument 22 lutego 2012 roku.
2. Podstawa sporządzenia
2.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów pro
forma
Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma zostały
sporządzone odpowiednio na 31 grudnia 2011 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
w oparciu o:
–

sprawozdanie finansowe PCC Exol SA wg stanu na 31 grudnia 2011 roku, sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/ Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (dalej MSR), o którym biegły rewident wydał 22 lutego 2012 roku opinię z badania,

–

informacje finansowe kompleksu KA za okres od 1 stycznia do 31 października 2011 roku, będące
częścią sprawozdania finansowego PCC Rokita SA wg stanu na 31 grudnia 2011 roku, sporządzonego
zgodnie z MSR.

2.2. Podstawowe założenia
Informacje finansowe pro forma zostały sporządzone w taki sposób, aby odzwierciedlić wpływ, jaki miałoby
przeprowadzenie transakcji aportu w postaci kompleksu KA na 1 stycznia 2011 roku.
Informacje finansowe pro forma powstały poprzez:
–

sumowanie poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów PCC Exol SA za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz kompleksu KA za okres od 1 stycznia do 31 października 2011
roku, oraz dokonanie wyłączeń wzajemnych przychodów i kosztów za okres od 1 stycznia do
31 października 2011 roku,

–

korekty wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej PCC Exol SA na 31 grudnia 2011 roku
wartości firmy oraz zysku za rok bieżący o równowartość zysku netto kompleksu KA zrealizowanego
w okresie od 1 stycznia do 31 października 2011 roku.
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3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma sporządzone na 31 grudnia 2011
w PLN
AKTYWA

PCC Exol SA

Kompleks KA

Razem

Korekty pro forma

Pro forma

AKTYWA TRWAŁE

349 234 962

-

349 234 962

10 574 574

359 809 536

Rzeczowe aktywa trwałe

166 569 920

-

166 569 920

-

166 569 920

-

-

-

-

-

Wartość firmy

96 292 122

-

96 292 122

10 574 574

106 866 696

Wartości niematerialne

86 372 920

-

86 372 920

-

86 372 920

Inwestycje długoterminowe

-

-

-

-

-

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

-

-

-

-

-

AKTYWA OBROTOWE

92 549 989

-

92 549 989

-

92 549 989

Zapasy

26 801 563

-

26 801 563

-

26 801 563

Należności z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
należności

54 720 821

-

54 720 821

-

54 720 821

Należności z tyt. podatku
dochodowego

475 202

-

475 202

-

475 202

Pozostałe aktywa

598 271

-

598 271

-

598 271

9 954 132

-

9 954 132

-

9 954 132

441 784 951

-

441 784 951

10 574 574

452 359 526

Nieruchomości inwestycyjne

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
SUMA AKTYWÓW
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w PLN
PASYWA

PCC Exol SA

Kompleks KA

Razem

Korekty pro forma

Pro forma

KAPITAŁ WŁASNY

150 794 117

10 574 574-

161 368 692

-

161 368 692

Kapitał podstawowy

151 300 000

-

151 300 000

-

151 300 000

1 325 059

10 574 574

11 899 634

-

11 899 634

(1 428 840)

-

(1 428 840)

-

(1 428 840)

(402 101)

-

(402 101)

-

(402 101)

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE

193 527 780

-

193 527 780

-

193 527 780

Długoterminowe pożyczki
i kredyty bankowe

174 587 631

-

174 587 631

-

174 587 631

1 325 040

-

1 325 040

-

1 325 040

17 541 332

-

17 541 332

-

17 541 332

73 777

-

73 777

-

73 777

ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE

97 463 053

-

97 463 053

-

97 463 053

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

47 247 267

-

47 247 267

-

47 247 267

Krótkoterminowe
pożyczki i kredyty
bankowe

Zysk/Strata za rok
bieżący
Kapitał z aktualizacji
wyceny
Zyski zatrzymane

Pozostałe zobowiązania
finansowe
Rezerwa na podatek
odroczony
Rezerwy długoterminowe

41 149 030

-

41 149 030

-

41 149 030

Pozostałe zobowiązania
finansowe

5 996 238

-

5 996 238

-

5 996 238

Zobowiązania podatkowe

1 847 354

-

1 847 354

Rezerwy
krótkoterminowe

1 223 163

-

1 223 163

-

1 223 163

Przychody przyszłych
okresów

-

-

-

-

-

Zobowiązania razem

290 990 833

-

290 990 833

-

290 990 833

SUMA PASYWÓW

441 784 951

10 574 574

452 359 526

-

452 359 526

1 847 354
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4.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011
roku
w PLN

Wyszczególnienie

PCC Exol SA

Kompleks KA

RAZEM

Wyłączenia

Pro forma

Przychody ze sprzedaży

222 364 158

278 486 716

500 850 874

(126 212 861)

374 638 013

Przychody ze sprzedaży
produktów

150 315 832

254 411 170

404 727 002

(70 616 792)

334 110 210

Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

71 913 361

23 158 148

95 071 509

(55 313 297)

39 758 211

Przychody ze sprzedaży
usług

134 965

917 398

1 052 363

(282 772)

769 591

Koszt własny sprzedaży

(209 508 980)

(239 953 970)

(449 462 951)

126 212 861

(323 250 089)

Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży

12 855 177

38 532 746

51 387 923

-

51 387 923

Koszty sprzedaży

(4 531 564)

(9 106 899)

(13 638 464)

-

(13 638 464)

Koszty ogólnego zarządu

(2 708 533)

(5 131 228)

(7 839 761)

-

(7 839 761)

338 638

228 400

567 039

-

567 039

Pozostałe koszty
operacyjne

(124 814)

(252 084)

(376 899)

-

(376 899)

Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej

5 828 903

24 270 935

30 099 839

-

30 099 839

Przychody finansowe

1 232 677

914 308

2 146 984

-

2 146 984

(5 150 857)

(12 130 213)

(17 281 070)

-

(17 281 070)

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

1 910 723

13 055 030

14 965 753

-

14 965 753

Podatek dochodowy

(585 663)

(2 480 455)

(3 066 119)

Zysk (strata) netto z
działalności
kontynuowanej

Pozostałe przychody
operacyjne

Koszty finansowe

(3 066 119)

1 325 060

10 574 574

11 899 634

-

Działalność zaniechana

-

-

-

-

Zysk (strata) za okres z
działalności zaniechanej

-

-

-

-

1 325 060

10 574 574

11 899 634

-

11 899 634

Inne dochody całkowite
netto z tytułu:

(1 428 840)

-

(1 428 840)

-

(1 428 840)

Skutki wyceny
instrumentów
zabezpieczających

(1 764 000)

-

(1 764 000)

--

(1 764 000)

335 160

-

335 160

-

335 160

(103 780)

10 574 574

10 470 794

-

10 470 794

Zysk (strata) netto

Podatek dochodowy
dotyczący innych
dochodów całkowitych
Dochody całkowite
ogółem
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ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011

5. Podpisy do sprawozdania proforma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Spółki PCC
Exol SA.

Brzeg Dolny dnia 22 lutego 2012 roku

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
Główny Księgowy Spółki CWB Partner
prowadzącej księgi rachunkowe
PCC Exol SA

Marcin Żurakowski

Rafał Zdon

Beata Dobecka
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ZAŁĄCZNIK I
Symulacja danych finansowych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia do
31 grudnia 2010
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SYMULACJA DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRESY OD 1 STYCZNIA
DO 31 GRUDNIA 2009 ORAZ OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010
1. Informacje ogólne
Zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol SA, podjętą 22 marca 2010
roku, kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę 29.700.000 zł, w zamian za wkład pieniężny
dotychczasowego jedynego akcjonariusza, tj. PCC Rokita SA.
31 października 2011 roku spółka PCC Rokita SA podwyższyła kapitał zakładowy w spółce PCC Exol SA
o kwotę 121.100.000 zł, pokrywając go aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
– kompleksu KA, będącego zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych,
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży środków
powierzchniowoczynnych.
Informacje finansowe obejmujące symulację sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzoną na 31 grudnia
2009 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, a także sprawozdania z dochodów całkowitych sporządzone za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zostały
przygotowane w celu przedstawienia wpływu powyższych transakcji na sprawozdanie z sytuacji finansowej
i sprawozdanie z dochodów całkowitych PCC Exol SA sporządzone na 31 grudnia 2009 i 2010 roku, tak
jakby ww. transakcje podwyższenia kapitału zakładowego miały miejsce 1 stycznia 2009 roku.
Symulacje danych finansowych zostały przygotowane jedynie w celach ilustracyjnych i z uwagi na swój
charakter dotyczą sytuacji hipotetycznej, nie przedstawiają one rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników
PCC Exol SA w latach 2009-2010.
W celu przedstawienia symulacji danych finansowych zaprezentowano symulację sprawozdania z sytuacji
finansowej oraz symulację sprawozdania z dochodów całkowitych.
Symulacje danych finansowych zawierają wszystkie informacje dostępne Zarządowi PCC Exol SA, które są
istotne dla oceny symulacji danych finansowych. Informacje, które posłużyły do przygotowania symulacji
danych finansowych podlegały niezależnej weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Za symulacje danych finansowych zamieszczone w niniejszym dokumencie odpowiada Zarząd PCC Exol
SA, który zatwierdził niniejszy dokument 5 stycznia 2012 roku.
2. Podstawa sporządzenia
2.1. Symulacja sprawozdania z sytuacji finansowej oraz symulacja sprawozdania z całkowitych
dochodów
Symulacja sprawozdania z sytuacji finansowej oraz symulacja sprawozdania z całkowitych dochodów
zostały sporządzone odpowiednio na 31 grudnia 2009 i 2010 roku oraz za okresy od 1 stycznia do
31 grudnia 2009 i 2010 roku, w oparciu o:
–

sprawozdanie finansowe PCC Exol SA wg stanu na 31 grudnia 2010 roku, sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (dalej MSR), do którego biegły rewident wydał 30 listopada 2011 roku opinię,

–

informacje finansowe kompleksu KA na 31 grudnia 2009 i 2010 roku i za okresy od 1 stycznia do
31 grudnia 2009 i 2010 roku, będące częścią sprawozdania finansowego PCC Rokita SA wg stanu na
31 grudnia 2010 roku, sporządzonego zgodnie z MSR, do którego biegły rewident wydał 25 marca 2011
roku opinię.

2.2. Podstawowe założenia
Symulacje danych finansowych zostały sporządzone w taki sposób, aby odzwierciedlić wpływ, jaki miałyby
transakcje podwyższenia kapitału zakładowego, gdyby zostały przeprowadzone na 1 stycznia 2009 roku.
Symulacje danych finansowych powstały poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji sprawozdania
finansowego PCC Exol SA i informacji finansowych kompleksu KA oraz dokonanie korekt dotyczących
wyłączeń wzajemnych przychodów i kosztów za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 i 2010 roku,
wzajemnych rozrachunków na 31 grudnia 2009 i 2010 roku oraz ustalenia wartości firmy przy założeniu
przejęcia przez spółkę aportu w postaci kompleksu KA na 1 stycznia 2009 roku.
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3. Symulacja sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzona na 31 grudnia 2010
w PLN
AKTYWA

PCC Exol SA

Kompleks KA

Razem

Korekty

Suma

AKTYWA TRWAŁE

59 733 323

111 026 289

170 759 612

203 610 969

-

374 370 581

Rzeczowe aktywa trwałe

59 641 904

108 235 883

167 877 787

-

-

167 877 787

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Wartość firmy

-

-

-

203 610 969

-

203 610 969

77 840

2 790 406

2 868 246

-

-

2 868 246

-

-

-

-

-

-

-

Wartości niematerialne
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

13 579

-

13 579

AKTYWA OBROTOWE

8 331 129

44 470 309

52 801 438

Zapasy

1 192 884

21 635 218

22 828 102

Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
należności

3 456 493

22 157 821

14 940

Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
SUMA AKTYWÓW
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-

13 579

(178 746)

52 622 692

-

-

22 828 102

25 614 314

-

(178 746)

25 435 568

291 751

306 691

-

-

306 691

3 666 812

385 519

4 052 331

-

-

4 052 331

68 064 452

155 496 598

223 561 050

203 610 969

(178 746)

426 993 273
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W PLN
PASYWA

PCC Exol SA

Kompleks KA

Razem

Korekty

Suma

KAPITAŁ WŁASNY

29 797 898

29 864 621

59 662 519

121 100 000

-

180 762 519

Kapitał podstawowy

30 200 000

-

30 200 000

121 100 000

-

151 300 000

Zysk/Strata za rok bieżący

(295 125)

14 040 984

13 745 859

-

-

13 745 859

Zyski zatrzymane

(106 977)

15 823 637

15 716 660

-

-

15 716 660

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE

28 704 865

147 754 091

176 458 956

-

-

176 458 956

Długoterminowe pożyczki
i kredyty bankowe

27 515 756

145 797 366

173 313 122

-

-

173 313 122

1 188 090

-

1 188 090

-

-

1 188 090

-

1 956 725

1 956 725

-

-

1 956 725

Pozostałe zobowiązania
finansowe
Rezerwa na podatek
odroczony
Rezerwy długoterminowe

1 019

-

1 019

-

-

1 019

ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE

9 561 689

60 388 855

69 950 544

-

(178 746)

69 771 798

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

5 595 114

34 162 431

39 757 545

-

(178 746)

39 578 799

Krótkoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

3 929 678

24 846 364

28 776 042

-

-

28 776 042

-

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania
finansowe
Rezerwy krótkoterminowe

27 823

1 225 277

1 253 100

-

-

1 253 100

Przychody przyszłych
okresów

9 074

154 783

163 857

-

-

163 857

Zobowiązania razem

38 266 554

208 142 946

246 409 450

-

(178 746)

246 230 754

SUMA PASYWÓW

68 064 452

238 007 567

306 072 019

121 100 000

(178 746)

426 993 273

A-6

PROSPEKT EMISYJNY – ZAŁĄCZNIKI

4. Symulacja sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010
roku
w PLN
Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży

PCC Exol SA

Kompleks KA

RAZEM

Wyłączenia

Suma

227

243 956 725

243 956 952

(42 363)

243 914 589

Przychody ze sprzedaży produktów

-

241 906 347

241 906 347

-

241 906 347

Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów

-

893 150

893 150

(41 699)

851 451

227

1 157 228

1 157 455

(664)

1 156 791

(0)

(207 386 831)

(207 386 831)

42 363

(207 344 468)

227

36 569 894

36 570 121

-

36 570 121

-

(10 889 947)

(10 889 947)

-

(10 889 947)

(451 234)

(5 351 682)

(5 802 916)

-

(5 802 916)

Przychody ze sprzedaży usług
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne

-

354 020

354 020

-

354 020

Pozostałe koszty operacyjne

-

(14 989)

(14 989)

-

(14 989)

(451 007)

20 667 296

20 216 289

-

20 216 289

Przychody finansowe

175 436

3 184 582

3 360 018

-

3 360 018

Koszty finansowe

(31 233)

(6 517 330)

(6 548 563)

-

(6 548 563)

(306 804)

17 334 548

17 027 744

-

17 027 744

11 679

(3 293 564)

(3 281 885)

-

(3 281 885)

(295 125)

14 040 984

13 745 859

-

13 745 859

(295 125)

14 040 984

13 745 859

-

13 745 859

(295 125)

14 040 984

13 745 859

-

13 745 859

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

Działalność zaniechana
Zysk (strata) za okres z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne dochody całkowite
Dochody całkowite ogółem
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5. Symulacja sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzona na 31 grudnia 2009
w PLN
AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE

PCC Exol SA

Kompleks KA

Razem

Korekty

Suma

1 900

143 733 154

143 735 054

203 610 968

-

347 346 022

Rzeczowe aktywa trwałe

-

142 277 837

142 277 837

-

-

142 277 837

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Wartość firmy

-

-

-

203 610 968

-

203 610 968

Wartości niematerialne

-

1 455 317

1 455 317

-

-

1 455 317

Inwestycje długoterminowe

-

-

-

-

-

-

-

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

1 900

-

1 900

29 574

33 745 507

33 775 081

-

16 090 910

16 090 910

6 575

16 764 397

424

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
SUMA AKTYWÓW

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
należności
Pozostałe aktywa

-

1 900

30 075 000

63 850 081

-

-

16 090 910

16 770 972

-

375 000

17 145 972

473 115

473 539

-

-

473 539

22 575

417 085

439 660

-

29 700 000

30 139 660

31 474

177 478 661

177 510 134

203 610 968

30 075 000

411 196 103
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W PLN
PASYWA

PCC Exol SA

Kompleks KA

Razem

Korekty

Suma

KAPITAŁ WŁASNY

18 023

15 823 636

15 841 659

150 800 000

375 000

167 016 659

Kapitał podstawowy

125 000

-

125 000

150 800 000

375 000

151 300 000

Zysk/Strata za rok bieżący

(59 218)

15 823 636

15 764 418

-

-

15 764 418

Zyski zatrzymane

(47 759)

-

(47 759)

-

-

(47 759)

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE

-

194 966 406

194 966 406

-

-

194 966 406

Długoterminowe pożyczki
i kredyty bankowe

-

192 190 939

192 190 939

-

-

192 190 939

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

-

-

-

Rezerwa na podatek
odroczony

-

2 775 467

2 775 467

-

-

2 775 467

Rezerwy długoterminowe

-

-

-

-

-

-

ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE

13 451

49 199 587

49 213 038

-

-

49 213 038

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

3 451

28 825 299

28 828 750

-

-

28 828 750

Krótkoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe

-

19 811 607

19 811 607

-

-

19 811 606

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

-

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

10 000

400 939

410 939

-

-

410 939

Przychody przyszłych
okresów

-

161 742

161 742

-

-

161 742

Zobowiązania razem

13 451

244 165 993

244 179 444

-

-

244 179 444

SUMA PASYWÓW

31 474

259 989 629

260 021 103

150 800 000

375 000

411 196 103
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6. Symulacja sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku
w PLN
Wyszczególnienie

PCC Exol SA

Kompleks KA

RAZEM

Wyłączenia

Suma

Przychody ze sprzedaży

-

200 436 375

200 436 375

-

200 436 375

Przychody ze sprzedaży produktów

-

199 813 414

199 813 414

-

199 813 414

Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów

-

542 132

542 132

-

542 132

Przychody ze sprzedaży usług

-

80 829

80 829

-

80 829

Koszt własny sprzedaży

(0)

(163 804 639)

(163 804 639)

-

(163 804 639)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

(0)

36 631 736

36 631 736

-

36 631 736

-

(8 731 392)

(8 731 392)

-

(8 731 392)

(60 923)

(4 872 915)

(4 933 838)

-

(4 933 838)

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne

-

534 939

534 939

-

534 939

Pozostałe koszty operacyjne

-

(114 069)

(114 069)

-

(114 069)

(60 923)

23 448 299

23 387 376

-

23 387 376

51

2 110 546

2 110 597

-

2 110 597

(246)

(6 023 492)

(6 023 738)

-

(6 023 738)

(61 118)

19 535 353

19 474 235

-

19 474 235

1 900

(3 711 717)

(3 709 817)

-

(3 709 817)

(59 218)

15 823 636

15 764 418

-

15 764 418

(59 218)

15 823 636

15 764 418

-

15 764 418

(59 218)

15 823 636

15 764 418

-

15 764 418

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

Działalność zaniechana
Zysk (strata) za okres z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne dochody całkowite
Dochody całkowite ogółem
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7. Podpisy do symulacji danych finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Spółki PCC Exol SA.

Brzeg Dolny dnia 5 stycznia 2012 roku

Prezes Zarządu
Główny Księgowy Spółki CWB Partner
prowadzącej księgi rachunkowe PCC
Exol SA
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ZAŁĄCZNIK II
Dane Spółki+KA oraz Kompleksu KA
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki+KA i Kompleksu KA
Zważywszy na fakt, iż w dniu 31 października 2011 r. do Spółki została wniesiona aportem zorganizowana część
przedsiębiorstwa – Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA) przez PCC Rokita, stanowiąca
znaczącą zmianę w sytuacji finansowej i działalności Emitenta, opisana szczegółowo w rozdziale „Opis
działalności Spółki” – „Działalność podstawowa” – „Przeniesienie Kompleksu KA”, w niniejszym rozdziale zostały
przedstawione historyczne dane finansowe Kompleksu KA a także Informacje Finansowe Pro Forma oraz
symulacje danych finansowych uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu KA w ramach Spółki odpowiednio na
dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2009 r. (zwane dalej „Spółka+KA”).
Zestawione w sprawozdaniach finansowych wybrane dane Kompleksu KA a także Informacje Finansowe Pro
Forma oraz symulacje danych finansowych uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu KA w ramach Spółki
odpowiednio na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2009 r. (ze
względu na przyjęcie hipotetycznych sytuacji przejęcia składników majątkowych na dzień: (i) 1 stycznia 2009 r. i (ii)
1 stycznia 2011 r.) („Spółka+KA”) zostały ustalone w sposób szacunkowy, ze względu na brak stosownej
ewidencji księgowej prowadzonej dla Kompleksu KA. Z uwagi na przyjęcie w niniejszym rozdziale hipotetycznej
sytuacji pełnego bilansu dla Kompleksu KA, wybrane dane Kompleksu KA prezentowane w niniejszym rozdziale
mogą nie być zgodne z danymi zawartymi w rozdziale „Informacje Finansowe Pro Forma” oraz „Załącznik I”.
Sytuacja finansowa
Sprawozdanie z dochodów całkowitych Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Przychody ze sprzedaży ..............................................................................

374 638,0

243 914,6

200 436,4

Przychody ze sprzedaży produktów ...............................................................

334 110,2

241 906,4

199 813,4

Przychody ze sprzedaży usług .......................................................................

769,6

1 156,8

80,8

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ..............................................

39 758,2

851,4

542,1

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

(323 250,1)

(207 344,5)

(163 804,6)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży................................................................

51 387,9

36 570,1

36 631,7

Koszty sprzedaży............................................................................................

(13 638 ,5)

(10 889,9)

(8 731,4)

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

(7 839,8)

(5 802,9)

(4 933,8)

Pozostałe przychody operacyjne ....................................................................

567,0

354,0

534,9

Pozostałe koszty operacyjne ..........................................................................

(376 ,9)

(15,0)

(114,1)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej ..................................................

30 099,8

20 216,3

23 387,4

Przychody finansowe ......................................................................................

2 147,0

3 360,0

2 110,6

Koszty finansowe ............................................................................................

(17 281,1)

(6 548,6)

(6 023,7)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem .........................................................

14 965,8

17 027,7

19 474,2

Podatek dochodowy .......................................................................................

(3 066,1)

(3 281,9)

(3 709,8)

Zysk (strata) netto.........................................................................................

11 899,6

13 745,9

15 764,4

Inne dochody całkowite netto .........................................................................

(1 428,8)

0,0

0,0

Całkowite dochody netto .............................................................................

10 470,8

13 745,9

15 764,4

Źródło: Spółka

Przychody Spółki+KA wyniosły w 2009 roku 200 436,4 tys. PLN i wzrosły do 243 914,6 PLN w 2010 roku
(wzrost o 21,7%). W 2011 roku przychody Spółki+KA wyniosły 374 638,0 tys. PLN. Wzrost przychodów
w analizowanym okresie był spowodowany wzrostem cen sprzedaży podążającym za wzrostem cen
surowców oraz, dodatkowo w 2011 roku, uruchomieniem instalacji w Płocku w kwietniu tegoż roku. Wraz ze
wzrostem przychodów wzrostowi uległy koszty własne sprzedaży z 163 804,6 tys. PLN w 2009 roku do 323
250,1 tys. PLN (wzrost o 97,3%). Proporcjonalnie wyższy wzrost kosztu własnego sprzedaży w porównaniu
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z przychodami w 2010 i 2011 roku był spowodowany w głównej mierze wzrostem kosztów zakupu surowców,
w szczególności alkoholu laurylowego.
Zysk brutto na sprzedaży pozostał w 2010 roku (36 570,1 tys. PLN) na porównywalnym poziomie w stosunku
do roku 2009 (36 631,7 tys. PLN), a w 2011 roku wyniósł 51 387,9 tys. PLN. Wzrost zysku brutto w 2011
roku spowodowany był w głównej mierze wzrostem skali działalności w wyniku oddania do użytkowania
instalacji Etoksylacji II. Koszty sprzedaży w latach 2009 i 2010 wynosiły odpowiednio 8 731,4 tys. PLN
i 10 889,9 tys. PLN. Koszty zarządu wyniosły odpowiednio 4 933,8 tys. PLN i 5 802,9 tys. PLN w latach 2009
i 2010. Pozostałe koszty operacyjne netto w roku 2009 i 2010 były dodatnie, a ich wielkość mało istotna.
W wyniku wyższych kosztów operacyjnych Spółki w 2010 roku zysk operacyjny Spółki+KA spadł z 23 387,4
tys. PLN w 2009 do 20 216,3 tys. PLN w roku 2010. Zysk operacyjny w 2011 roku wyniósł 30 099,8 tys. PLN.
W latach 2009-2010 koszty finansowe Spółki+KA utrzymywały się na relatywnie stabilnym poziomie,
odpowiednio 6 023,7 tys. PLN i 6 548,6 tys. PLN. Wzrost przychodów finansowych w tym okresie do 3 360,0
tys. PLN w 2010 r. z 2 110,6 tys. PLN w 2009 r. był spowodowany w głównej mierze zmianami w różnicach
kursowych, które były głównymi składnikami przychodów finansowych. Koszty finansowe w 2011 roku
wzrosły do 17 281,1 tys. PLN, przy jednoczesnym spadku przychodów finansowych do 2 147,0 tys. PLN.
Wynikało to między innymi z faktu, że podczas gdy w latach 2009-2010 różnice kursowe były przychodowe,
to w 2011 roku były one kosztowe. W wyniku porównywalnych kosztów finansowych netto w latach 2009
i 2010 zysk brutto przed opodatkowaniem wyniósł w wymienionych latach odpowiednio 19 474,2 tys. PLN
i 17 027,7 tys. PLN (spadek o 12,6%), a w 2011 roku wyniósł 14 965,8 tys. PLN. Podatek dochodowy za rok
2010 i 2009 wyniósł odpowiednio 3 281,9 tys. PLN i 3 709,8 tys. PLN. Podatek dochodowy w 2011 roku
wyniósł 3 066,1 tys. PLN, co skutkowało zyskiem netto w wysokości 11 899,6 tys. PLN. W roku 2010 i 2009
wynik netto wyniósł odpowiednio 13 745,9 tys. PLN i 15 764,4 tys. PLN (spadek o 12,8%).
Sprawozdanie z dochodów całkowitych Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Przychody ze sprzedaży ..............................................................................

278 486,7

243 956,7

200 436,4

Przychody ze sprzedaży produktów ...............................................................

254 411,2

241 906,4

199 813,4

Przychody ze sprzedaży usług .......................................................................

917,4

1 157,2

80,8

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ..............................................

23 158,1

893,2

542,1

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

(239 954,0)

(207 386,8)

(163 804,6)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży................................................................

38 532,7

36 569,9

36 631,7

Koszty sprzedaży............................................................................................

(9 106,9)

(10 889,9)

(8 731,4)

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

(5 131,2)

(5 351,7)

(4 872,9)

Pozostałe przychody operacyjne ....................................................................

228,4

354,0

534,9

Pozostałe koszty operacyjne ..........................................................................

(252,1)

(15,0)

(114,1)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej ..................................................

24 270,9

20 667,3

23 448,3

Przychody finansowe ......................................................................................

914,3

3 184,6

2 110,5

Koszty finansowe ............................................................................................

(12 130,2)

(6 517,3)

(6 023,5)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem .........................................................

13 055,0

17 334,6

19 535,4

Podatek dochodowy .......................................................................................

(2 480,5)

(3 293,6)

(3 711,7)

Zysk (strata) netto.........................................................................................

10 574,6

14 041,0

15 823,6

Źródło: Spółka

Przychody i koszty w latach 2009 i 2010 dla Kompleksu KA były zbliżone do przychodów i kosztów Spółki+KA.
Przychody w 2009 i 2010 roku wyniosły odpowiednio 200 436,4 tys. PLN i 243 956,7 tys. PLN, co oznaczało ich
wzrost w roku 2010 o 21,7%. Przychody ze sprzedaży w 2011 roku wyniosły 278 486,7 tys. PLN i były niższe od
przychodów Spółki+KA. Wzrost przychodów w roku 2010 spowodowany był wzrostem cen sprzedaży
podążającym za wzrostem cen surowców. Wzrost cen był głównym czynnikiem determinującym poziom
przychodów, wpływ wzrostu wolumenu był nieznaczny. Zysk brutto na sprzedaży w latach 2009 i 2010 utrzymywał
się na zbliżonym poziomie odpowiednio 36 631,7 tys. PLN i 36 569,9 tys. PLN, co było wynikiem wzrostu kosztu
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własnego sprzedaży w stosunku do przychodów. Spowodowane to było wzrostem kosztów zakupu surowców,
w szczególności alkoholu laurylowego. Koszty sprzedaży w 2009 i 2010 roku wyniosły odpowiednio 8 731,4 tys.
PLN i 10 889,9 tys. PLN. Koszty zarządu wzrosły z 4 872,9 tys. PLN w 2009 r. do 5 351,7 tys. PLN w 2010 r.
(wzrost o 9,8%). Struktura kosztów w 2011 roku zmieniła się nieznacznie. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
nie były istotnymi pozycjami pod względem relatywnej wartości. W wyniku wyższych kosztów operacyjnych w 2010
roku w porównaniu z 2009 rokiem, zysk operacyjny Kompleksu KA spadł z 23 448,3 tys. PLN w 2009 roku do 20
667,3 tys. PLN (spadek o 11,9%) do 2010 roku. Koszty finansowe netto były porównywalne w latach 2009-2010.
Zysk z działalności operacyjnej w 2011 roku wyniósł 24 270,9 tys. PLN. Koszty finansowe netto w 2011 roku
znacznie wzrosły, z uwagi na przekształcenie się dodatnich różnic kursowych w ujemne. W 2011 roku zysk netto
był relatywnie niższy, między innymi ze względu na wyższe koszty finansowe netto.
Rozbicie przychodów ze sprzedaży Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Przychody netto ze sprzedaży, w tym: .......................................................

374 638,0

243 914,6

200 436,4

Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym ..........................................

334 110,2

241 906,4

199 813,4

Niejonowe .............................................................................................

153 092,3

102 737,2

79 881,6

Anionowe ..............................................................................................

176 944,5

136 805,2

118 317,3

Amfoteryczne ........................................................................................

4 073,4

2 364,0

1 614,5

Przychody netto ze sprzedaży usług ..............................................................

769,6

1 156,8

80,8

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .....................................

39 758,2

851,4

542,1

Źródło: Spółka

Przychody Spółki+KA dynamicznie wzrosły w 2010 roku do 243 914,6 tys. PLN z 200 436,4 tys. PLN w 2009
roku, a w 2011 roku kontynuowały wzrost do 374 638,0 tys. PLN. W latach 2009-2010 na przychody
Spółki+KA w zdecydowanej większości składały się przychody ze sprzedaży produktów, które stanowiły
przeszło 99% całości sprzedaży. W 2011 roku udział sprzedaży produktów spadł do 89% wskutek
dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, które w 2011 roku wyniosły
39 758,2 tys. PLN, co stanowiło niespełna 11% całości przychodów (prawie 46,7-krotny wzrost wartości
w stosunku do roku 2010). Na przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Spółki+KA składa się przede
wszystkim tlenek etylenu, którego udział w ogóle przychodów wynosił w 2011 roku około 10%. Przychody
netto ze sprzedaży usług nie stanowiły istotnej pozycji w żadnym z analizowanych okresów.
Głównymi produkowanymi grupami były produkty anionowe, których sprzedaż wyniosła w 2011 roku
176 944,5 tys. PLN oraz produkty niejonowe, których sprzedaż wyniosła 153 092,3 tys. PLN w 2011 roku.
Sprzedaż produktów amfoterycznych była niewielka w analizowanym okresie. Należy również zwrócić uwagę
na rosnący udział produktów niejonowych kosztem pozostałych produktów.
Rozbicie przychodów ze sprzedaży Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Przychody netto ze sprzedaży, w tym: .......................................................

278 486,7

243 956,7

200 436,4

Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: .........................................

254 411,2

241 906,4

199 813,4

Niejonowe .............................................................................................

105 932,0

102 737,2

79 881,6

Anionowe ..............................................................................................

145 247,0

136 805,2

118 317,3

Amfoteryczne ........................................................................................

3 232,2

2 364,0

1 614,5

Przychody netto ze sprzedaży usług ..............................................................

917,4

1 157,2

80,8

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .....................................

23 158,1

893,2

542,1

Źródło: Spółka
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Przychody Kompleksu KA i ich rozbicie za rok 2009 i 2010 były zbliżone do analogicznych danych dla
Spółki+KA. W 2011 roku przychody Kompleksu KA wyniosły 278 486,7 tys. PLN. W zdecydowanej
większości składały się z przychodów ze sprzedaży produktów (254 411,2 tys. PLN; 91,4% całości
przychodów). Istotną pozycją przychodową w 2011 roku były również przychody ze sprzedaży towarów
i materiałów, które osiągnęły wartość 23 158,1 tys. PLN, co stanowiło 8,3% całości przychodów. Przychody
netto ze sprzedaży usług nie stanowiły istotnej pozycji w żadnym z analizowanych okresów.
Koszty operacyjne w układzie rodzajowym Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Amortyzacja ....................................................................................................

(8 531,5)

(6 708,9)

(6 533,5)

Zużycie materiałów i energii ...........................................................................

(259 696,4)

(188 452,9)

(145 890,8)

Usługi obce .....................................................................................................

(23 185,6)

(18 734,5)

(16 084,6)

Podatki i opłaty ...............................................................................................

(1 343,8)

(1 353,1)

(1 342,4)

Koszty świadczeń pracowniczych ..................................................................

(10 765,2)

(8 841 ,5)

(8 275,8)

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.............................................................

(1 488,6)

(1 048,0)

(731,4)

Pozostałe koszty rodzajowe ...........................................................................

(2 501,8)

(1 576,5)

(1 272,1)

Razem koszty rodzajowe .............................................................................

(307 512,9)

(226 715,4)

(180 130,7)
3 257,1

Zmiana stanu zapasów, produktów w toku, rozliczeń międzyokresowych .....

1 830,4

3 316,4

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) ...................................

(324,0)

0,0

0,0

Koszty sprzedaży............................................................................................

13 638,5

10 889,9

8 731,4

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

7 839,8

5 802,9

4 933,8

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ...................................................

(284 528,2)

(206 706,2)

(163 208,4)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów ..................................................

(38 903,9)

(714,4)

(456,9)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów ..........................................................

282,3

76,1

(139,3)

Odsetki od zobowiązań ..................................................................................

(100,2)

n/a

n/a

Koszt własny sprzedaży ..............................................................................

(323 250,1)

(207 344,5)

(163 804,6)

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Wśród kosztów według rodzaju największe znaczenie w latach 2010-2009 miało zużycie materiałów i energii,
które wyniosło odpowiednio 188 452,9 tys. PLN i 145 890,8 tys. PLN (wzrost o 29,2%), co stanowiło 83,1%
i 81,0% całkowitych kosztów według rodzaju danego okresu. Istotne znaczenie miały również koszty usług
obcych wynoszące w latach 2009, 2010 odpowiednio 16 084,6 tys. PLN i 18 734,5 tys. PLN, co stanowiło 8,9%
i 8,3% kosztów rodzajowych. Na koszty usług obcych składały się w przeważającej mierze koszty usług
transportowych oraz koszty usług remontowych. Pozostałe koszty miały mniejszy wpływ na całość
ponoszonych kosztów rodzajowych. Łącznie koszty według rodzaju w latach 2009, 2010 wzrosły ze 180
130,7 tys. PLN do 226 715,4 tys. PLN (wzrost o 25,9%). Rosnący udział kosztów materiałów i usług w ogóle
kosztów rodzajowych wynika ze wzrostu skali działalności i zmniejszenia wagi kosztów stałych oraz ze
wzrostu kosztów zakupu surowców w 2011 roku, w szczególności alkoholu laurylowego.
W 2011 roku koszty według rodzaju wyniosły 307 512,9 tys. PLN i składały się na nie głównie, podobnie jak
w poprzednich okresach, koszty materiałów i energii wynoszące 259 696,4 tys. PLN (co stanowiło 84,4%
całości kosztów według rodzaju) oraz koszty usług obcych stanowiące 23 185,6 tys. PLN (9,2% udziału
w kosztach rodzajowych).
Koszt własny sprzedaży wzrósł ze 163 804,6 tys. PLN w 2009 roku do 323 250,1 tys. PLN w roku 2011 (97,3%
wzrostu), co wynikało w przeważającej mierze ze wzrostu kosztów rodzajowych. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów w 2009 i 2010 roku była na relatywnie niskim poziomie.
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Koszty operacyjne w układzie rodzajowym Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Amortyzacja ....................................................................................................

(5 582,0)

(6 682,8)

(6 533,5)

Zużycie materiałów i energii ...........................................................................

(197 009,3)

(188 492,7)

(145 890,8)

Usługi obce .....................................................................................................

(16 857,6)

(18 688,3)

(16 066,6)

Podatki i opłaty ...............................................................................................

(1 047,7)

(1 312,1)

(1 339,6)

Koszty świadczeń pracowniczych ..................................................................

(6 950,5)

(8 724,6)

(8 239,8)

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.............................................................

(948,5)

(1 010,6)

(731 ,5)

Pozostałe koszty rodzajowe ...........................................................................

(1 965,4)

(1 395,4)

(1 267,9)

Razem koszty rodzajowe .............................................................................

(230 361)

(226 306,5)

(180 069,7)
3 257,0

Zmiana stanu zapasów, produktów w toku, rozliczeń międzyokresowych .....

(1 540,0)

3 316,4

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ...................................................

(121,8)

0,0

0,0

Koszty sprzedaży............................................................................................

9 106,9

10 889,9

8 731,4

Koszty ogólnego zarządu ...............................................................................

5 131,2

5 351,7

4 872,9

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ...................................................

(217 784,7)

(206 748,5)

(163 208,4)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów ..................................................

(22 395,8)

(714,4)

(456,9)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów ..........................................................

226,4

76,1

(139 3)

Odsetki od zobowiązań ..................................................................................

0,0

n/a

n/a

Koszt własny sprzedaży ..............................................................................

(239 954,0)

(207 386,8)

(163 804,6)

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Podobnie jak w przypadku sprawozdania Spółki+KA kluczowe znaczenie dla wartości kosztów rodzajowych
miały koszty zużycia materiałów i energii. Wzrosły one ze 145 890,8 tys. PLN w roku 2009 do 197 009,3 tys.
PLN w roku 2011, co było głównym czynnikiem składowym wzrostu całości kosztów rodzajowych. Koszty
materiałów i energii rosły głównie w wyniku wzrostu cen surowców wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym. Inne koszty rodzajowe nie miały tak istotnego przełożenia na ich sumę i zachowywały się
w latach 2009-2011 relatywnie stabilnie.
Rozbicie kosztów materiałów i energii Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Materiały ........................................................................................................

252 984,8

182 314,4

140 543,7

Materiały bezpośrednie ..................................................................................

248 700,2

178 405,0

136 462,8

Surowce pochodzenia naturalnego ..........................................................

126 121,0

92 373,2

61 708,5

Surowce pochodzenia petrochemicznego ...............................................

120 144,4

84 284,0

73 030,8

Pozostałe..................................................................................................

2 434,8

1 747,8

1 723,5

Opakowania bezpośrednie .............................................................................

3 164,5

3 030,2

3 265,0

Katalizatory .....................................................................................................

90,5

42,0

70,0

Paliwo .............................................................................................................

91,2

83,7

84,9

Materiały pozostałe .........................................................................................

324,8

214,9

254,2

Materiały remontowe ......................................................................................

613,6

538,6

406,8

Energia...........................................................................................................

6 711,6

6 138,5

5 347,1

Energia elektryczna ........................................................................................

3 081,4

2 398,7

2 083,5

Para ................................................................................................................

2 641,1

2 520,3

1 992,0

Azot .................................................................................................................

474,5

568,6

636,9
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Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Woda odmineralizowana ................................................................................

213,3

221,4

237,0

Sprężone powietrze ........................................................................................

154,3

155,3

146,3

Pozostałe ........................................................................................................

147,1

274,2

251,4

Razem ............................................................................................................

259 696,4

188 452,9

145 890,8

Źródło: Spółka

Koszty materiałów i energii Spółki+KA wzrosły w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 o 29,2%, co
przewyższało dynamikę wzrostu przychodów. Główną składową kosztów materiałów i energii były koszty
materiałów, które w obu z analizowanych lat wynosiły około 96%, co utrzymało się również w 2011 roku.
Spośród kosztów materiałów kluczowe znaczenie miały koszty materiałów bezpośrednich, pozostałe koszty
miały śladowy udział w kosztach materiałów. W 2011 roku koszty materiałów i energii wyniosły 259 696,4 tys.
PLN, w tym koszty energii 6 711,6 tys. PLN. Podobnie jak w poprzednich okresach największy udział
w materiałach mają materiały bezpośrednie. Koszty energii wykazały się niską dynamiką wzrostu, która
wyniosła 9,3% w 2011 roku. Głównymi czynnikami kosztowymi jeśli chodzi o energię była energia
elektryczna oraz para. Udział obu tych pozycji łącznie systematycznie rósł w analizowanym okresie z 76,2%
do 85,3% w 2011 roku. Silniejszy wzrost udziału pary w stosunku do energii w całości kosztów
spowodowany był wzrostem wolumenu produkcji. Ciepło jest elementem bardziej zmiennym niż energia
elektryczna, oprócz wolumenu reaguje mocno na temperaturę otoczenia.
Rozbicie kosztów materiałów i energii Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Materiały ........................................................................................................

192 203,6

182 354,2

140 543,7

Materiały bezpośrednie ..................................................................................

188 898,3

178 444,8

136 462,8

Surowce pochodzenia naturalnego ..........................................................

107 129,0

92 373,2

61 708,5

Surowce pochodzenia petrochemicznego ...............................................

80 146,7

84 323,8

73 030,8

Pozostałe..................................................................................................

1 622,6

1 747,8

1 723,5

Opakowania bezpośrednie .............................................................................

2 532,1

3 030,2

3 265,0

Katalizatory .....................................................................................................

35,5

42,0

70,0

Paliwo .............................................................................................................

58,0

83,7

84,9

Materiały pozostałe .........................................................................................

201,8

214,9

254,2

Materiały remontowe ......................................................................................

477,9

538,6

406,8

Energia...........................................................................................................

4 805,7

6 138,5

5 347,1

Energia elektryczna ........................................................................................

1 951,5

2 398,7

2 083,5

Para ................................................................................................................

2 076,7

2 520,3

1 992,0

Azot .................................................................................................................

360,6

568,6

636,9

Woda odmineralizowana ................................................................................

163,3

221,4

237,0

Sprężone powietrze ........................................................................................

122,4

155,3

146,3

Pozostałe ........................................................................................................

131,2

274,2

251,4

Razem ............................................................................................................

197 009,3

188 492,7

145 890,8

Źródło: Spółka

Podobnie jak w przypadku przychodów, koszty materiałów i energii były w latach 2009-2011 zbliżone do
kosztów Spółki+KA. Analogicznie do Spółki+KA największy udział w kosztach materiałów i energii miały
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koszty materiałów, które w analizowanych okresach oscylowały wokół 97% i miały kluczowe znaczenie dla
wartości pozycji kosztów materiałów i energii. We wszystkich analizowanych okresach na koszty materiałów
składały się głównie materiały bezpośrednie, które były zdecydowanie największą pozycją. Pozostałe
materiały miały małe znaczenie w ujęciu wartościowym. Wśród kosztów energii największe znaczenie miały
koszty energii elektrycznej i pary, podobnie jak w kosztach Spółki+KA miały one zdecydowanie dominujące
znaczenie.
Ocena rentowności
Wyniki operacyjne Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

EBITDA* .........................................................................................................

38 631,3

26 925,2

29 920,9

% marża EBITDA............................................................................................

10,3%

11,0%

14,9%

EBIT** .............................................................................................................

30 099,8

20 216,3

23 387,4

% marża EBIT.................................................................................................

8,0%

8,3%

11,7%

* Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji
** Earnings Before Interests and Taxes – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek i podatków
Źródło: Spółka

EBITDA wynosiła w 2009 roku 29 920,9 tys. PLN, co implikowało marżę EBITDA na poziomie 14,9%,
a następnie spadła w 2010 roku do 26 925,2 tys. PLN, przy marżowości EBITDA na poziomie 11,0%
(spadek zysku EBITDA o 10,0%). Amortyzacja w roku 2010 uległa nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu
z rokiem 2009. Spadek zysku EBITDA wynikał z obniżenia się zysku operacyjnego w 2010 roku do 20 216,3
tys. PLN z 23 387,4 tys. PLN w 2009 roku. Spadek zysku operacyjnego był rezultatem relatywnie wyższego
wzrostu kosztu własnego sprzedaży w stosunku do wzrostu przychodów. Miało to miejsce w wyniku wzrostu
kosztów surowców oraz wzrostu kosztów operacyjnych, w szczególności kosztów sprzedaży, co było
częściowo spowodowane wzrostem skali działalności. Wraz ze wzrostem skali działalności w 2011 roku
nominalna wartość zysku EBITDA i EBIT wzrosła do odpowiednio 38 631,3 tys. PLN i 30 099,8 tys. PLN,
natomiast marże uległy dalszemu zmniejszeniu do odpowiednio 10,3% i 8,0%.
Wyniki operacyjne Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

EBITDA* .........................................................................................................

29 852,9

27 350,1

29 981,8

% marża EBITDA............................................................................................

10,7%

11,2%

15,0%

EBIT** .............................................................................................................

24 270,9

20 667,3

23 448,3

% marża EBIT.................................................................................................

8,7%

8,5%

11,7%

* Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji
** Earnings Before Interests and Taxes – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek i podatków
Źródło: Spółka

W Kompleksie KA w latach 2009-2010 można zaobserwować podobne poziomy marżowości względem
Spółki+KA. W 2011 roku nominalne wartości zysku EBITDA i EBIT są wyraźnie niższe ze względu na
przeniesienie działalności do PCC Exol od listopada 2011 roku.
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Podstawowe wskaźniki rentowności Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011
Rentowność brutto na sprzedaży ...................................................................

13,7%

2009
15,0%

18,3%

Rentowność EBIT ...........................................................................................

8,0%

8,3%

11,7%

Rentowność EBITDA ......................................................................................

10,3%

11,0%

14,9%

Rentowność zysku netto .................................................................................

3,2%

5,6%

7,9%

ROA ................................................................................................................

2,7%

3,3%

n/a

ROCE .............................................................................................................

7,8%

5,6%

n/a

ROE ................................................................................................................

7,0%

7,9%

n/a

Rentowność aktywów trwałych .......................................................................

3,2%

3,8%

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Wszystkie poziomy marżowości na sprzedaży Spółki+KA wykazywały spadkowy trend na przestrzeni
analizowanego okresu. Marża brutto na sprzedaży spadła z 18,3% w roku 2009 do 13,7% w 2011 roku. Było
to spowodowane w przeważającej mierze wzrostem cen surowców, który nie mógł być w całości
przeniesiony na odbiorców. Spadek marży na poziomie operacyjnym był wynikiem niższego poziomu marży
brutto oraz był spowodowany nominalnie wyższymi kosztami operacyjnymi sprzedaży i zarządu, które jednak
w odniesieniu do przychodów utrzymały ten sam poziom w analizowanych okresach. Marża netto również
spadła w wyniku czynników, które wpłynęły na wyższe poziomy marży oraz w wyniku zwiększającego się
kosztu finansowania netto.
W wyniku wzrostu sumy bilansowej oraz braku wystarczającego przełożenia się zwiększonej bazy na wyniki
finansowe, wskaźniki rentowności oparte na pozycjach bilansowych były relatywnie niskie w 2010 roku.
W wyniku zwiększonego zadłużenia wynik ROE uległ nieznacznej poprawie w 2011 roku. Ze względu na
brak danych bilansowych za 2008 rok nie ma możliwości wyliczenia wartości wskaźników rentowności
opartych na wartościach bilansowych za rok 2009.
Podstawowe wskaźniki rentowności Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Rentowność brutto na sprzedaży ...................................................................

13,8%

15,0%

18,3%

Rentowność EBIT ...........................................................................................

8,7%

8,5%

11,7%

Rentowność EBITDA ......................................................................................

10,7%

11,2%

15,0%

Rentowność zysku netto .................................................................................

3,8%

5,8%

7,9%

ROA ................................................................................................................

n/a

8,4%

n/a

ROCE .............................................................................................................

n/a

18,5%

n/a

ROE ................................................................................................................

n/a

61,5%

n/a

Rentowność aktywów trwałych .......................................................................

n/a

11,0%

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Marże na sprzedaży Kompleksu KA, podobnie jak i Spółki+KA, wykazywały malejącą tendencję na przestrzeni
analizowanego okresu. Było to spowodowane analogicznymi czynnikami jak w przypadku Spółki+KA. Na
przestrzeni analizowanego okresu marże na sprzedaży Kompleksu KA oraz Spółki+KA były zbliżone pod
względem wartości. W 2011 roku, ze względu na przeniesienie na Spółkę Kompleksu KA w dniu 31 października
2011 roku, występowały jedynie śladowe wartości aktywów, w związku z czym wyliczanie wartości zwrotu na
poszczególnych wartościach bilansowych nie niesie za sobą wartości merytorycznej.
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Wielkość i struktura aktywów obrotowych
Struktura aktywów obrotowych Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Zapasy ............................................................................................................

26 801,6

22 828,1

16 090,9

Należności krótkoterminowe ...........................................................................

55 196,0

25 435,6

17 146,0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

9 954,1

4 052,3

30 139,7

Pozostałe aktywa ............................................................................................

598,3

306,7

473,5

Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży ...........................................................

0,0

0,0

0,0

Aktywa obrotowe ..........................................................................................

92 550,0

52 622,7

63 850,1

Źródło: Spółka

Aktywa obrotowe Spółki+KA wzrosły z 63 850,1 tys. PLN w roku 2009 do 92 550,0 tys. PLN w 2011 roku (wzrost
o 44,9%). W roku 2009 głównym składnikiem aktywów obrotowych były środki pieniężne i ekwiwalenty (30 139,7
tys. PLN), co stanowiło 47,2% ogółu wartości aktywów obrotowych. Kolejnymi istotnymi pozycjami były należności
krótkoterminowe (17 146,0 tys. PLN) oraz zapasy (16 090,9 tys. PLN), co stanowiło odpowiednio 26,8 i 25,2%
całości aktywów obrotowych. W roku 2010 suma aktywów obrotowych spadła do 52 622,7 tys. PLN (spadek
o 17,6%). Było to spowodowane znacznym spadkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w wyniku zakupu
przez PCC Exol od PCC Rokita środków trwałych w budowie – wytwórni etoksylatów w Płocku. Aktywa obrotowe
uległy zmniejszeniu pomimo wzrostu zapasów do 22 828,1 tys. PLN w roku 2010 z 16 090,9 tys. PLN w roku
2009 (wzrost o 41,9%) oraz pomimo wzrostu należności krótkoterminowych do 25 435,6 tys. PLN (wzrost
o 48,3%). Wartość pozostałych aktywów nie była istotna w kontekście całości aktywów obrotowych. W 2011 roku
kontynuowany był trend dalszego wzrostu wartości zapasów oraz należności krótkoterminowych oraz spadku
środków pieniężnych. Ogólnie aktywa obrotowe wzrosły do 92 550,0 tys. PLN. Wzrost należności
krótkoterminowych oraz zapasów był spowodowany oprócz wzrostu skali działalności również rosnącymi cenami
sprzedaży. Dodatkowo w przypadku Spółki+KA realizowana była sprzedaż tlenku etylenu do PCC Rokita
(kompleksu Rokopol) na relatywnie długich terminach płatności, co przyczyniło się do większej dynamiki wzrostu
należności w porównaniu do zapasów.
Struktura aktywów obrotowych Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zapasy ............................................................................................................

0,0

21 635,2

16 090,9

Należności krótkoterminowe ...........................................................................

0,0

22 157,8

16 764,4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

0,0

385,5

417,1

Pozostałe aktywa ............................................................................................

0,0

291,8

473,1

Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży ...........................................................

0,0

0,0

0,0

Aktywa obrotowe ..........................................................................................

0,0

44 470,3

33 745,5

Źródło: Spółka

Wartość aktywów obrotowych Kompleksu KA na przestrzeni analizowanego okresu spadła do 0,0 tys. PLN
w 2011 roku z 33 745,5 tys. PLN w roku 2009. Wynika to z przeniesienia Kompleksu KA do PCC Exol, tak że
Kompleks KA nie posiadał żadnych aktywów obrotowych na koniec 2011 roku.
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Składowe oraz poziom kapitału pracującego Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Zapasy ............................................................................................................

26 801,6

22 828,1

16 090,9

Należności z tytułu dostaw i usług ..................................................................

53 762,1

20 400,9

15 804,8

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

9 954,1

4 052,3

30 139,7

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług .............................................................

(45 853,6)

(35 908,7)

(27 236,9)

Kapitał pracujący* ........................................................................................

44 664,2

11 372,6

34 798,5

* Kapitał pracujący liczony według formuły: zapasy + należności z tytułu dostaw i usług + środki pieniężne i ich ekwiwalenty –zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Źródło: Spółka

Kapitał pracujący w Spółce+KA na przestrzeni analizowanego okresu uległ zwiększeniu z 34 798,5 tys. PLN
w 2009 roku do 44 664,2 tys. PLN (wzrost o 28,3%) w 2011 roku. Wzrost kapitału pracującego został
osiągnięty pomimo spadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do 9 954,1 tys. PLN w 2011 roku
z 30 139,7 tys. PLN w 2009 roku (spadek o 67,0%). Do wzrostu kapitału pracującego przyczynił się głównie
silny wzrost należności z tytułu dostaw i usług do 53 762,1 tys. PLN w 2011 roku z 15 804,8 tys. PLN w 2009
roku oraz wzrost wartości zapasów. Silny spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w 2010 roku był
spowodowany nabyciem instalacji w Płocku od PCC Rokita. Wzrost zapasów w 2011 roku wykazywał się
niższą dynamiką niż wzrost należności, co wynikało ze wzrostu cen sprzedaży oraz z długich terminów
płatności umów z PCC Rokita.
Składowe oraz poziom kapitału pracującego Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zapasy ............................................................................................................

0,0

21 635,2

16 090,9

Należności z tytułu dostaw i usług ..................................................................

0,0

20 567,0

15 804,8

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................

0,0

385,5

417,1

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług .............................................................

0,0

(31 730,3)

(27 234,5)

Kapitał pracujący* ........................................................................................

0,0

10 857,4

5 078,3

* Kapitał pracujący liczony według formuły: zapasy + należności z tytułu dostaw i usług + środki pieniężne i ich ekwiwalenty – zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Źródło: Spółka

Kapitał pracujący Kompleksu KA wykazywał stabilną i rosnącą tendencję w latach 2009-2010, a w roku 2011
wyniósł 0,0 tys. PLN, z uwagi na fakt iż Kompleks KA został przeniesiony do Emitenta.
Wielkość i struktura aktywów trwałych
Struktura aktywów trwałych Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................

166 569,9

167 877,8

142 277,8

Wartość firmy ..................................................................................................

106 866,7

203 611,0

203 611,0

Wartości niematerialne ...................................................................................

86 372,9

2 868,2

1 455,3

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ............................................................

0,0

13,6

1,9

Aktywa trwałe ................................................................................................

359 809,5

374 370,6

347 346,0

Źródło: Spółka
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Aktywa trwałe Spółki+KA były relatywnie stabilne na przestrzeni analizowanego okresu. Ich wartość na
koniec 2009 roku oraz na koniec 2011 roku była zbliżona. W ramach aktywów trwałych najważniejszymi
pozycjami były rzeczowe aktywa trwałe, które wzrosły osiągając wartość 166 569,9 tys. PLN w 2011 roku
(wzrost o 17,1% w stosunku do roku 2009) oraz wartość firmy, która spadała z 203 611,0 tys. PLN w roku
2009 do 106 866,7 tys. PLN (spadek o 47,5%) w 2011 roku. Pozostałe pozycje aktywów trwałych nie były
istotne pod względem wielkości.
Struktura aktywów trwałych Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................

0,0

108 235,9

142 277,8

Wartość firmy ..................................................................................................

10 574,6

203 611,0

203 611,0

Wartości niematerialne ...................................................................................

0,0

2 790,4

1 455,3

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ............................................................

0,0

0,0

0,0

Aktywa trwałe ................................................................................................

10 574,6

314 637,3

347 344,1

Źródło: Spółka

Należy zaznaczyć, iż w przypadku Kompleksu KA, a w rezultacie również Spółki+KA, wartość firmy jest
pozycją techniczną stworzoną w celu uzgodnienia pozycji bilansowych, będącą efektem rozliczenia przejęcia
przez Spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Aktywa trwałe Kompleksu KA wykazywały spadkową tendencję na przestrzeni analizowanego okresu. Było
to spowodowane spadkiem wartości dwóch podstawowych składowych tej pozycji, czyli rzeczowych
aktywów trwałych oraz spadkiem wartości firmy. Gwałtowny spadek rzeczowych aktywów trwałych w 2010
roku był spowodowany sprzedażą instalacji w Płocku do PCC Exol. W 2011 roku wartość aktywów trwałych
wyniosła zaledwie 10 574,6 tys. PLN, i składała się na nie wyłącznie wartość firmy. Było to spowodowane
przeniesieniem Kompleksu KA do PCC Exol.
Wskaźniki sprawności zarządzania
W ocenie sprawności zarządzania wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:
–

Okres rotacji zapasów: zapasy * 365 dni/ koszt własny sprzedaży;

–

Okres inkasa należności: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe * 365 dni/ przychody ze sprzedaży;

–

Okres spłaty zobowiązań: zobowiązania z tytułu dostaw i usług * 365 dni/ koszt własny sprzedaży;

–

Cykl gotówkowy/ konwersji gotówki: okres rotacji zapasów + okres inkasa należności – okres spłaty zobowiązań.

Podstawowe wskaźniki sprawności zarządzania w okresie 2009-2011 Spółki+KA (w dniach)
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Okres rotacji zapasów ....................................................................................

28,02

34,26

n/a

Okres inkasa należności* ...............................................................................

39,05

31,86

n/a

Okres spłaty zobowiązań* ..............................................................................

49,02

60,21

n/a

Cykl gotówkowy/konwersji gotówki ...........................................................

18,05

5,90

n/a

* Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Cykl konwersji gotówki Spółki+KA wzrósł z 6 dni w 2010 roku do 19 dni w 2011 roku. Główną przyczyną
wzrostu cyklu gotówkowego był spadek okresu rotacji zapasów oraz okresu spłaty zobowiązań przy
jednoczesnym wzroście okresu inkasa należności.
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Podstawowe wskaźniki sprawności zarządzania Kompleksu KA w okresie 2009-2011 (w dniach)
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Okres rotacji zapasów ....................................................................................

0,0

33,20

n/a

Okres inkasa należności* ...............................................................................

0,0

29,12

n/a

Okres spłaty zobowiązań* ..............................................................................

0,0

55,43

n/a

Cykl gotówkowy/konwersji gotówki ...........................................................

0,0

6,89

n/a

* Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Ze względu na brak prowadzonej działalności operacyjnej od listopada 2011 roku wyliczenia wskaźników
sprawności zarządzania za rok 2011 są pozbawione wartości merytorycznej.
Zasoby kapitałowe
Źródła kapitału
Zestawione w Informacjach Finansowych Pro Forma oraz symulacjach danych finansowych wybrane dane
Spółki+KA uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu KA w ramach Spółki odpowiednio na dzień i za lata
zakończone 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2009 r. (ze względu na przyjęcie
hipotetycznych sytuacji przejęcia składników majątkowych na dzień: (i) 1 stycznia 2009 r. i (ii) 1 stycznia
2011 r.) zostały ustalone w sposób szacunkowy, ze względu na brak stosownej ewidencji księgowej
prowadzonej dla Kompleksu KA.
Kapitały własne oraz zobowiązania Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Kapitał własny ...............................................................................................

161 368,7

180 762,5

167 016,7

Kapitał zakładowy ...........................................................................................

151 300,0

151 300,0

151 300,0

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ...................................

0,0

0,0

0,0

Kapitał z aktualizacji wyceny ..........................................................................

(1 428,8)

0,0

0,0

Zyski zatrzymane , w tym: ............................................................................

11 497,5

29 462,5

15 716,7

- zysk (strata) netto bieżącego roku ...............................................................

11 899,6

13 745,9

15 764,4

(1)

Zobowiązania ................................................................................................

290 990,8

246 230,8

244 179,4

Zobowiązania długoterminowe ...................................................................

193 527,8

176 459,0

194 966,4

Kredyty i pożyczki ...........................................................................................

174 587,6

173 313,1

192 190,9

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ..................................

17 541,3

1 956,7

2 775,5

Rezerwy długoterminowe ...............................................................................

73,8

1,0

0,0

Pozostałe zobowiązania finansowe ................................................................

1 325,0

1 188,1

0,0

Zobowiązania krótkoterminowe ..................................................................

97 463,1

69 771,8

49 213,0

Kredyty i pożyczki ...........................................................................................

41 149,0

28 776,0

19 811,6

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe............................................................

47 247,3

39 578,8

28 828,8

Rezerwy krótkoterminowe ..............................................................................

1 223,2

1 253,1

410,9

Bieżące zobowiązania podatkowe..................................................................

1 847,4

0,0

0,0

Pozostałe zobowiązania finansowe ................................................................

5 996,2

0,0

0,0

Przychody przyszłych okresów.......................................................................

0,0

163,9

161,7

(1)

Z lat poprzednich i roku bieżącego
Źródło: Spółka
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Kapitał własny Spółki+KA był zmienny i na koniec 2011 roku uległ zmniejszeniu z 167 016,7 tys. PLN w 2009 r.
do 161 368,7 tys. PLN w 2011 roku (spadek o 3,4%). Zobowiązania Spółki+KA uległy zwiększeniu z 244 179,4
tys. PLN w roku 2009 do 290 990,8 tys. PLN w 2011 roku (wzrost o 19,2%), co było wynikiem znacznego
wzrostu zobowiązań krótkoterminowych z 49 213,0 tys. PLN w 2009 roku do 97 463,1 tys. PLN w 2011 roku,
co oznacza wzrost o 98,0%. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynikał przede wszystkim ze wzrostu
kredytów i pożyczek, które służyły do finansowania bieżącej działalności oraz ze wzrostu zobowiązań z tytułu
dostaw i usług, co było skutkiem zwiększenia skali działalności. Na pozostałe krótkoterminowe zobowiązania
finansowe składały się zobowiązania związane z emisją bonów dłużnych. Zobowiązania długoterminowe uległy
nieznacznemu zmniejszeniu na przestrzeni analizowanego okresu z 194 966,4 tys. PLN w 2009 roku do 193
527,8 tys. PLN w 2011 roku. Pozostałe długoterminowe zobowiązanie finansowe stanowiło finansowanie
w formie Genussrechtskapital.
Kapitały własne oraz zobowiązania Kompleksu KA(1) w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Kapitał własny ...............................................................................................

10 574,6

150 964,6

166 623,6

Kapitał zakładowy ...........................................................................................

0,0

121 100,0

150 800,0

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ...................................

0,0

0,0

0,0

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających .............................................

0,0

0,0

0,0

Kapitał z aktualizacji wyceny ..........................................................................

0,0

0,0

0,0

(2)
Zyski zatrzymane , w tym: ............................................................................

10 574,6

29 864,6

15 823,6

- zysk (strata) netto bieżącego roku ...............................................................

10 574,6

14 041,0

15 823,6

Zobowiązania ................................................................................................

0,0

208 142,9

244 166,0

Zobowiązania długoterminowe ...................................................................

0,0

147 754,1

194 966,4

Kredyty i pożyczki ...........................................................................................

0,0

145 797,4

192 190,9

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ..................................

0,0

1 956,7

2 775,5

Rezerwy długoterminowe ...............................................................................

0,0

0,0

0,0

Pozostałe zobowiązania finansowe ................................................................

0,0

0,0

0,0

Zobowiązania krótkoterminowe ..................................................................

0,0

60 388,9

49 199,6

Kredyty i pożyczki ...........................................................................................

0,0

24 846,4

19 811,6

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe............................................................

0,0

34 162,4

28 825,3

Rezerwy krótkoterminowe ..............................................................................

0,0

1 225,3

400,9

Bieżące zobowiązania podatkowe..................................................................

0,0

0,0

0,0

Przychody przyszłych okresów.......................................................................

0,0

154,8

161,7

(1)

Z uwagi na przyjęcie w niniejszym rozdziale hipotetycznej sytuacji pełnego bilansu dla Kompleksu KA, wybrane dane Kompleksu KA mogą nie być
zgodne z danymi zawartymi w części „Informacje Finansowe Pro Forma” lub „Załącznik 1”.
(2)
Z lat poprzednich i roku bieżącego.
Źródło: Spółka

Kapitał własny Kompleksu KA ulegał regularnemu zmniejszeniu ze 166 623,6 tys. PLN w 2009 roku do
10 574,6 tys. PLN na koniec 2011 roku. Zobowiązania ogółem na przestrzeni analizowanego okresu uległy
zmniejszeniu z 244 166,0 tys. PLN w 2009 roku do 0,0 tys. PLN na koniec 2011 roku. Znaczny spadek
wartości kapitałów własnych oraz innych pozycji pasywów wynika z przeniesienia działalności do PCC Exol.
Ocena struktury kapitałów i zadłużenia
W ocenie struktury kapitałów i zadłużenia wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:
–

wskaźnik ogólnego zadłużenia: długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania / aktywa razem;

–

wskaźnik zadłużenia długoterminowego: długoterminowe zobowiązania / aktywa razem;

–

wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego: krótkoterminowe zobowiązania / aktywa razem;

–

wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym: kapitał własny / długo i krótkoterminowe zobowiązania;
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–

wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek: [zysk przed opodatkowaniem + koszty odsetek] / koszty
odsetek.

Wskaźniki zadłużenia Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Wskaźnik ogólnego zadłużenia ......................................................................

0,64

0,58

0,59

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego........................................................

0,43

0,41

0,47

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego.......................................................

0,22

0,16

0,12

Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym ........................................

0,55

0,73

0,68

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek ............................................

1,87

n/a

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Wskaźniki zadłużenia Spółki+KA fluktuowały na przestrzeni analizowanego okresu, natomiast oscylowały
wokół zbliżonych poziomów. W strukturze zadłużenia Spółki+KA dominowało zadłużenie długoterminowe,
którego wskaźniki oscylowały pomiędzy 0,41 a 0,47 i generalnie wykazywały tendencję malejącą. Zadłużenie
krótkoterminowe miało zdecydowanie mniejszy udział w całości zadłużenia, natomiast wskaźnik zadłużenia
krótkoterminowego systematycznie rósł na przestrzeni analizowanego okresu z 0,12 do 0,22, co było
spowodowane przede wszystkim wzrostem kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz wzrostem
zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Wskaźniki zadłużenia Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Wskaźnik ogólnego zadłużenia ......................................................................

0,0

1,34

1,38

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego........................................................

0,0

0,95

1,10

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego.......................................................

0,0

0,39

0,28

Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym ........................................

0,0

0,14

0,06

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek ............................................

0,0

n/a

n/a

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Wskaźniki zadłużenia Kompleksu KA w latach 2009-2010 były zdecydowanie wyższe w porównaniu do
Spółki+KA. Wskaźniki ogólnego zadłużenia były relatywnie stabilne i oscylowały wokół poziomu 1,34-1,38.
Podobnie jak w przypadku Spółki+KA wskaźniki zadłużenia długoterminowego regularnie malały, podczas
gdy wskaźniki zadłużenia krótkoterminowego wzrastały. Było to wynikiem wzrostu zobowiązań z tytułu
dostaw towarów i usług oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych. Ze względu na przeniesienie
działalności operacyjnej Kompleksu KA do PCC Exol oraz brak zadłużenia na koniec 2011 roku, wszystkie
wskaźniki zadłużenia dla Kompleksu KA w roku 2011 wynoszą 0,0.
Ocena płynności
W ocenie płynności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:
–

wskaźnik bieżącej płynności: aktywa obrotowe / krótkoterminowe zobowiązania;

–

wskaźnik wysokiej płynności: [aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe]
/ krótkoterminowe zobowiązania;

–

wskaźnik podwyższonej płynności: [środki pieniężne + pozostałe aktywa finansowe]/ krótkoterminowe
zobowiązania.
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Wskaźniki płynności Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2010

2011

2009

Wskaźnik bieżącej płynności ..........................................................................

0,95

0,75

Wskaźnik wysokiej płynności ..........................................................................

0,67

0,43

1,30
0,97

Wskaźnik podwyższonej płynności.................................................................

0,11

0,06

0,62

Źródło: Spółka, obliczenia na podstawie danych Spółki

Ze względu na zwiększające się zadłużenie, wskaźniki płynności Spółki+KA wykazywały malejącą tendencję.
Spadek był w szczególności widoczny w 2010 roku. Spadek wskaźników płynności był spowodowany
spadkiem stanu gotówki i jej ekwiwalentów, co wynikało z nabycia instalacji w Płocku od PCC Rokita oraz
wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
Wskaźniki płynności Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

Wskaźnik bieżącej płynności ..........................................................................

n/a

0,74

0,69

Wskaźnik wysokiej płynności ..........................................................................

n/a

0,38

0,36

Wskaźnik podwyższonej płynności.................................................................

n/a

0,01

0,02

n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka, obliczenia na podstawie danych Spółki

W przeciwieństwie do Spółki+KA wskaźniki płynności Kompleksu KA w latach 2009-2010 były zdecydowanie
bardziej stabilne i wykazywały tendencję wzrostową. Ze względu na przeniesienie działalności operacyjnej
Kompleksu KA wyliczenie wskaźników płynności za rok 2011 nie było możliwe.
Amortyzacja
Amortyzacja oraz nakłady inwestycyjne Spółki+KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Amortyzacja ....................................................................................................

(8 531,5)

(6 708,9)

(6 533,5)

Nakłady inwestycyjne* ....................................................................................

10 540,7

60 758,3

7 903,0

Nakłady inwestycyjne* jako % amortyzacji .....................................................

123,6%

n/a

121,0%

* Traktowane jako nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz pozostałe
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

W związku z budową wytwórni etoksylatów w Płocku Spółki+KA ponosiła znaczne nakłady inwestycyjne,
które w 2010 roku wyniosły 60 758,3 tys. PLN. Amortyzacja w analizowanym okresie wzrosła w wyniku
oddania do użytkowania tejże instalacji.
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Amortyzacja oraz nakłady inwestycyjne Kompleksu KA w okresie 2009-2011
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Amortyzacja ....................................................................................................

(5 582,0)

(6 682,8)

(6 533,5)

Nakłady inwestycyjne* ....................................................................................

4 895,9

11 735,7

7 903,0

Nakłady inwestycyjne* jako % amortyzacji .....................................................

87,7%

175,6%

121,0%

* traktowane jako nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz pozostałe
Źródło: Spółka

Amortyzacja Kompleksu KA była na zbliżonym poziomie do Spółki+KA, za wyjątkiem roku 2011, co wynikało
ze sprzedaży instalacji Etoksylacji II. Również w związku ze sprzedażą instalacji w Płocku do PCC Exol,
nakłady inwestycyjne Kompleksu KA w 2011 roku były znacznie niższe niż nakłady Spółki+KA.
Nakłady inwestycyjne
Najważniejsze nakłady inwestycyjne Kompleksu KA od 2009 roku do 31.10.2011 r.
Nakłady w poszczególnych okresach obrotowych
(tys. PLN)

Wyszczególnienie

2011(1)

2010

Budowa Nowej Wytwórni Siarczanowanych ..................................................

2009

-

-

60

Budowa Nowej Wytwórni Etoksylatów w Płocku .........................................

1 571

9 061

5 901

REACH ...........................................................................................................

1 383

1 193

389

Modernizacje instalacji ...................................................................................

673

863

77

Zakupy inwestycyjne – wymiana urządzeń ....................................................

1 045

537

809

Pozostałe prace modernizacyjne....................................................................

20

-

74

Pozostałe ........................................................................................................

204

82

593

Razem ............................................................................................................

4 896

11 736

7 903

Własne ...........................................................................................................

n/a

n/a

n/a

Kredyty i pożyczki ........................................................................................

n/a

n/a

n/a

Dotacje ...........................................................................................................

-

-

96

w tym: Sprzęt laboratoryjny ............................................................................

-

-

96

(2)

Źródło finansowania(3)

(1)

do 31.10.2011
Nakłady poniesione przez Kompleks KA zostały w całości refakturowane na PCC Exol
(3)
Inwestycje Kompleksu KA, oprócz wskazanej dotacji, finansowane były także z kredytów inwestycyjnych, kredytów bieżących, pożyczek właścicielskich,
emisji papierów wartościowych oraz środków własnych, jednakże Spółka nie ma możliwości przypisania jaka ich część stanowiła źródło finansowania
inwestycji Kompleksu KA w poszczególnych latach
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka
(2)

Informacja na temat najważniejszych inwestycji Kompleksu KA zakończonych w 2009 r.
Nazwa inwestycji

Opis inwestycji

Szereg projektów inwestycyjnych (głównie odtworzeniowych)
Pozostałe modernizacje niezbędnych do utrzymania majątku w stanie zapewniającym
oraz zakupy inwestycyjne ciągłość użytkowania.
(1)

Wartość inwestycji
(w tys. PLN)

1 622

Źródło
finansowania(1)

n/a

Inwestycje Kompleksu KA finansowane były za pomocą kredytu inwestycyjnego, kredytów bieżących, pożyczek właścicielskich, emisji papierów
wartościowych, środków własnych i dotacji, jednakże Spółka nie ma możliwości przypisania, które z nich stanowiły źródło finansowania poszczególnych
inwestycji Kompleksu KA
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka
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Informacja na temat najważniejszych inwestycji Kompleksu KA zakończonych w 2010 r.
Nazwa inwestycji

Wartość inwestycji
(w tys. PLN)

Opis inwestycji

Szereg projektów inwestycyjnych (głównie odtworzeniowych)
Pozostałe modernizacje niezbędnych do utrzymania majątku w stanie zapewniającym
oraz zakupy inwestycyjne ciągłość użytkowania.

Źródło
(1)
finansowania

577

n/a

(1)

Inwestycje Kompleksu KA finansowane były za pomocą kredytu inwestycyjnego, kredytów bieżących, pożyczek właścicielskich, emisji papierów
wartościowych, środków własnych i dotacji, jednakże Spółka nie ma możliwości przypisania, które z nich stanowiły źródło finansowania poszczególnych
inwestycji Kompleksu KA
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Informacja na temat najważniejszych inwestycji Kompleksu KA zakończonych w okresie od 1 stycznia 2011 r.
do 31 października 2011 r.
Nazwa inwestycji

Wartość inwestycji
(w tys. PLN)

Opis inwestycji

Źródło
finansowania(1)

REACH

Koszty rejestracji poniesione w wyniku wejścia w życie w dniu
1 czerwca 2007 r. Rozporządzenia REACH nakładającego
szereg obowiązków w zakresie rejestracji substancji
chemicznych.

2 703

n/a

Zakupy inwestycyjne
– wymiana urządzeń

Szereg projektów inwestycyjnych (głównie odtworzeniowych)
niezbędnych do utrzymania majątku w stanie zapewniającym
ciągłość użytkowania.

740

n/a

(1)

Inwestycje Kompleksu KA finansowane były za pomocą kredytu inwestycyjnego, kredytów bieżących, pożyczek właścicielskich, emisji papierów
wartościowych, środków własnych i dotacji, jednakże Spółka nie ma możliwości przypisania, które z nich stanowiły źródło finansowania poszczególnych
inwestycji Kompleksu KA
n/a – wartość niemożliwa do obliczenia, nieistniejąca, bądź nie mająca wartości merytorycznej
Źródło: Spółka

Opis działalności Spółki+KA oraz Kompleksu KA
Źródła zaopatrzenia
Koszt materiałów i energii w koszcie własnym sprzedaży Spółki+KA
Rok
zakończony 31 grudnia

Koszt materiałów ............................................................................................

2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

252 984,8

182 314,4

140 543,7

Koszt energii ...................................................................................................

6 711,6

6 138,5

5 347,1

Koszt materiałów i energii ...............................................................................

259 696,4

188 452,9

145 890,8

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

323 250,1

207 344,5

163 804,6

Koszt materiałów w koszcie własnym sprzedaży (w %) .................................

78,3%

87,9%

85,8%

Koszt energii w koszcie własnym sprzedaży (w %) .......................................

2,1%

3,0%

3,3%

Koszty materiałów i energii w koszcie własnym sprzedaży (w %) .................

80,3%

90,9%

89,1%

Źródło: Spółka

Wśród kosztów według rodzaju największe znaczenie w latach 2009-2010 miało zużycie materiałów i energii,
które wyniosło odpowiednio 145 890,8 tys. PLN i 188 452,9 tys. PLN (wzrost o 29,2%), co stanowiło 89,1%
i 90,9% całkowitych kosztów materiałów i energii w koszcie własnym sprzedaży danego okresu. Rosnący
udział kosztów materiałów i usług w ogóle kosztów rodzajowych wynikał ze wzrostu skali działalności
i zmniejszenia wagi kosztów stałych oraz ze wzrostu kosztów zakupu surowców w 2011 roku,
w szczególności alkoholu laurylowego.
Koszt własny sprzedaży wzrósł ze 163 804,6 tys. PLN w 2009 roku do 207 344,5 w roku 2010 (26,6%
wzrostu), co wynikało w przeważającej mierze ze wzrostu kosztów rodzajowych. Wartość sprzedanych
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towarów i materiałów w 2009 i 2010 roku była na relatywnie niskim poziomie. Koszt własny sprzedaży
wyniósł w 2011 roku już 323 250,1 tys. PLN, na co największy wpływ miały koszty według rodzaju oraz
wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosząca za ten okres 38 903,9 tys. PLN.
Koszt materiałów i energii w koszcie własnym sprzedaży Kompleksu KA
Rok
zakończony 31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Koszt materiałów ............................................................................................

192 203,6

182 354,2

Koszt energii ...................................................................................................

4 805,7

6 138,5

140 543,7
5 347,1

Koszt materiałów i energii ...............................................................................

197 009,3

188 492,7

145 890,8

Koszt własny sprzedaży .................................................................................

239 954,0

207 386,8

163 804,6

Koszt materiałów w koszcie własnym sprzedaży (w %) .................................

80,1%

87,9%

85,8%

Koszt energii w koszcie własnym sprzedaży (w %) .......................................

2,0%

3,0%

3,3%

Koszty materiałów i energii w koszcie własnym sprzedaży (w %) .................

82,1%

90,9%

89,1%

Źródło: Spółka

Podobnie jak w przypadku danych Spółki+KA kluczowe znaczenie dla wartości kosztów rodzajowych
Kompleksu KA miały koszty zużycia materiałów i energii. Wzrosły one ze 145 890,8 tys. PLN w roku 2009 do
188 492,7 tys. PLN w roku 2010, co było głównym czynnikiem składowym wzrostu całości kosztów
rodzajowych. Koszty materiałów i energii rosły głównie w wyniku wzrostu cen surowców wykorzystywanych
w procesie produkcyjnym.
Główni dostawcy i odbiorcy Spółki+KA
W celach ilustracyjnych, w oparciu o określone założenia i korekty wynikające z symulacji danych finansowych
oraz Informacji Finansowych Pro Forma, przy założeniu przejęcia Kompleksu KA przez Spółkę w dniu
1 stycznia 2009 r. dla symulacji danych finansowych w latach 2009-2010 oraz w dniu 1 stycznia 2011 r. dla
Informacji Finansowych Pro Forma za 2011 rok, hipotetycznie w okresie 2009-2011 Spółka+KA posiadałaby
ośmiu dostawców, od których dostawy przekroczyłyby 5% łącznej wartości kosztu własnego sprzedaży.
Dostawca

2011

2010

2009

Dostawca 1 .....................................................................................................

32%

17%

22%

Dostawca 2 .....................................................................................................

3%

13%

10%

Dostawca 4 .....................................................................................................

11%

2%

2%

Dostawca 5 .....................................................................................................

6%

15%

12%

Dostawca 6 .....................................................................................................

6%

5%

4%

Dostawca 7 .....................................................................................................

5%

6%

5%

Dostawca 9 .....................................................................................................

2%

2%

5%

Dostawca 10 ...................................................................................................

1%

1%

17%

Pozostali – 2011 r. ok. 547 dostawców ..........................................................

34%

39%

23%

Razem ............................................................................................................

100%

100%

100%

Wartość w tys. PLN ........................................................................................

323 250,1

207 344,5

163 804,6

Źródło: Spółka

Do dostawców Spółki+KA można zaliczyć między innymi PKN Orlen, Shell Chemicals oraz EkoGreen.
W celach ilustracyjnych, w oparciu o określone założenia i korekty wynikające z symulacji danych finansowych
oraz Informacji Finansowych Pro Forma, przy założeniu przejęcia Kompleksu KA przez Spółkę w dniu
1 stycznia 2009 r. dla symulacji danych finansowych w latach 2009-2010 oraz w dniu 1 stycznia 2011 r. dla
Informacji Finansowych Pro Forma za 2011 r., hipotetycznie w okresie 2009-2011 Spółka+KA posiadałaby
ośmiu odbiorców, których obroty przekroczyły 5% przychodów.
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Odbiorca

2011

2010

2009

Klient 1 ............................................................................................................

8%

12 %

12 %

Klient 3 ............................................................................................................

4%

5%

2%

Klient 4 ............................................................................................................

4%

5%

6%

Klient 6 ............................................................................................................

0%

5%

4%

Klient 7 ............................................................................................................

3%

4%

5%

Klient 8 ............................................................................................................

3%

3%

6%

Klient 9 ............................................................................................................

2%

5%

3%

Klient 10 ..........................................................................................................

0%

1%

6%

Pozostali – 2011 r. ok. 276 odbiorców............................................................

76 %

60 %

56 %

Razem ............................................................................................................

100%

100%

100%

Wartość w tys. PLN ........................................................................................

374 638,0

243 914,6

200 436,4

Źródło: Spółka

Spółka+KA dostarcza swoje produkty między innymi do L’oréal, Avon oraz PZ Cussons.
Główni dostawcy i odbiorcy Kompleksu KA
W okresie 2009-2011 Kompleks KA miał ośmiu dostawców, od których dostawy przekroczyły 5% łącznej
wartości kosztu własnego sprzedaży Kompleksu KA.
Dostawca

2011

2010

2009

Dostawca 1 .....................................................................................................

0%

17%

22%

Dostawca 2 .....................................................................................................

3%

13%

10%

Dostawca 5 .....................................................................................................

1%

15%

12%

Dostawca 6 .....................................................................................................

3%

5%

4%

Dostawca 7 .....................................................................................................

6%

6%

5%

Dostawca 9 .....................................................................................................

2%

2%

5%

Dostawca 10 ...................................................................................................

1%

1%

17%

Dostawca 12 ...................................................................................................

45%

0%

0%

Pozostali – 2011 r. ok. 407 dostawców ..........................................................

39%

41%

25%

Razem ............................................................................................................

100%

100%

100%

Wartość w tys. PLN ........................................................................................

239 954,0

207 386,8

163 804,6

Źródło: Spółka

W okresie od 2009–2011 Kompleks KA posiadał dziesięciu odbiorców, których obroty przekroczyły 5%
przychodów Kompleksu KA.
Odbiorca

2011

2010

2009

Klient 1 ............................................................................................................

4%

12%

12%

Klient 2 ............................................................................................................

4%

2%

4%

Klient 3 ............................................................................................................

5%

5%

2%

Klient 4 ............................................................................................................

4%

5%

6%

Klient 6 ............................................................................................................

0%

5%

4%

Klient 7 ............................................................................................................

4%

4%

5%

Klient 8 ............................................................................................................

4%

3%

6%

Klient 9 ............................................................................................................

3%

5%

3%

Klient 10 ..........................................................................................................

0%

1%

6%

Klient 12 ..........................................................................................................

8%

0%

0%

Pozostali – 2011 r. ok. 249 odbiorców............................................................

64%

58%

52%

Razem ............................................................................................................

100%

100%

100%

Wartość w tys. PLN ........................................................................................

278 486,7

243 956,7

200 436,4

Źródło: Spółka
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Struktura przychodów ze sprzedaży
Struktura przychodów ze sprzedaży Spółki+KA
W celach ilustracyjnych, w oparciu o określone założenia i korekty wynikające z symulacji danych
finansowych, oraz Informacji Finansowej Pro Forma przy założeniu przejęcia Kompleksu KA przez Spółkę w
dniu 1 stycznia 2009 r. dla symulacji danych finansowych w latach 2009-2011, a także przy założeniu
przejęcia Kompleksu KA przez Spółkę w dniu 1 stycznia 2011 r. dla Informacji Finansowej Pro Forma za rok
2011, poniższe tabele w niniejszym podrozdziale przedstawiają hipotetyczne dane finansowe dotyczące
struktury przychodów ze sprzedaży oraz struktury sprzedaży ilościowej w okresie 2009–2011.
Struktura przychodów Spółki+KA
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
w tym: .............................................................................................................

334 110,2

241 906,4

199 813,4

Niejonowe..................................................................................................

153 092,3

102 737,2

79 881,6

Anionowe...................................................................................................

176 944,5

136 805,2

118 317,3

Amfoteryczne ............................................................................................

4 073,4

2 364,0

1 614,5

Przychody netto ze sprzedaży usług ..............................................................

769,6

1 156,8

80,8

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .....................................

39 758,2

851,4

542,1

Ogółem ..........................................................................................................

374 638,0

243 914,6

200 436,4

rynek krajowy ..................................................................................................

207 750,6

134 655,6

115 373,5

rynek zagraniczny ...........................................................................................

166 887,4

109 259,0

85 062,8

Źródło: Spółka

Struktura procentowa przychodów Spółki+KA
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
w tym: .............................................................................................................

89,2%

99,2%

99,7%

Niejonowe..................................................................................................

40,9%

42,1%

39,9%

Anionowe...................................................................................................

47,2%

56,1%

59,0%

Amfoteryczne ............................................................................................

1,1%

1,0%

0,8%

Przychody netto ze sprzedaży usług ..............................................................

0,2%

0,5%

0,0%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .....................................

10,6%

0,3%

0,3%

Ogółem ..........................................................................................................

100%

100%

100%

rynek krajowy ..................................................................................................

55,5%

55,2%

57,6%

rynek zagraniczny ...........................................................................................

44,5%

44,8%

42,4%

Źródło: Spółka

Przychody Spółki+KA dynamicznie wzrosły w 2010 roku do 243 914,6 tys. PLN z 200 436,4 tys. PLN w roku
2009. W okresie tym na przychody Spółki+KA w zdecydowanej większości składały się przychody ze
sprzedaży produktów, które w latach 2009-2010 stanowiły przeszło 99% całości sprzedaży. W 2011 roku
wartość przychodów ogółem wyniosła 374 638,0 tys. PLN. W 2011 roku udział sprzedaży produktów
w przychodach ogółem spadł do ok. 89,2% wskutek dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów
i materiałów, które w tym okresie wyniosły 39 758,2 tys. PLN, co stanowiło przeszło 10,5% całości przychodów.
Przychody netto ze sprzedaży usług nie stanowiły istotnej pozycji w żadnym z analizowanych okresów.
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Głównymi grupami produktowymi były produkty anionowe, których sprzedaż wyniosła w 2011 roku 176 944,5
tys. PLN oraz produkty niejonowe, których sprzedaż w tym okresie wyniosła 153 092,3 tys. PLN. Sprzedaż
produktów amfoterycznych była niewielka w analizowanym okresie. Należy również zwrócić uwagę na
rosnący udział produktów niejonowych kosztem pozostałych produktów.
Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży zagranicznej Spółki+KA
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Europa Zachodnia ..........................................................................................

67 505,0

32 177,4

25 498,4

Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia ...................................................

47 260,1

34 051,0

27 696,2

Bliski Wschód i Afryka ....................................................................................

39 683,6

23 233,6

12 732,1

Reszta świata .................................................................................................

12 438,7

19 797,0

19 136,1

Razem ............................................................................................................

166 887,4

109 259,0

85 062,8

Źródło: Spółka

Geograficzna struktura procentowa przychodów ze sprzedaży zagranicznej Spółki+KA
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Europa Zachodnia ..........................................................................................

40,5%

29,5%

30,0%

Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia ...................................................

28,2%

31,1%

32,5%

Bliski Wschód i Afryka ....................................................................................

23,8%

21,3%

15,0%

Reszta świata .................................................................................................

7,5%

18,1%

22,5%

Razem ............................................................................................................

100%

100%

100%

Źródło: Spółka

W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży eksportowej Spółki+KA generowały ok. 42-45%
przychodów ze sprzedaży ogółem. W latach 2009-2010 za największy przychód zagraniczny odpowiadał
region Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej (ok. 31-33%). W roku 2011 udział tego regionu spadł do
ok. 28%, a większą wartość przychodów z eksportu wygenerowali odbiorcy z Europy Zachodniej (około
40,5%). Region Bliskiego Wschodu i Afryki systematycznie powiększał swój udział z ok. 15% w 2009 r. do ok.
24% w 2011 roku.
Struktura ilościowa sprzedaży Spółki+KA (w tys. t)
Rok zakończony
31 grudnia
2010

2011

2009

Niejonowe .......................................................................................................

20,80

17,37

14,31

Anionowe ........................................................................................................

40,85

43,11

37,10

Amfoteryczne ..................................................................................................

1,17

0,85

0,57

Razem ............................................................................................................

62,82

61,33

51,98

Źródło: Spółka

W 2009 roku Spółki+KA sprzedała prawie 52 tys. t środków powierzchniowo czynnych, wśród których
niejonowe surfaktanty stanowiły ok. 28,6%, anionowe zaś ok. 71,4%. W kolejnych okresach udział
niejonowych środków powierzchniowo czynnych rósł osiągając w 2010 r. ok. 28,3% oraz ok. 33,1% w 2011
roku. Znaczącą część sprzedaży w latach 2009-2011 stanowiła także sprzedaż surfaktantów anionowych.
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Udział w całkowitej ilości sprzedawanych środków powierzchniowo czynnych mieścił się w tych latach
w przedziale ok. 65-71%.
Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Spółki+KA w podziale na branże (w tys. PLN)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

(tys. PLN)
(oceniane)

Środki higieny osobistej i chemia gospodarcza ..............................................

203 198,7

152 804,4

124 927,0

Przemysł, w tym:.............................................................................................

64 487,8

36 909,1

32 501,1

Tekstylia ...................................................................................................

33 755,8

15 378,7

7 663,7

Aplikacje przemysłowe ............................................................................

7 223,6

4 956,8

5 137,3

Czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne ............................................

2 943,5

2 008,1

1 485,8

Polimery ...................................................................................................

11 172,3

8 672,7

6 503,6

Budownictwo............................................................................................

5 880,5

3 364,7

3 680,0

Inne ..........................................................................................................

3 512,1

2 528,1

8 030,7

Dystrybutorzy ..................................................................................................

66 423,7

52 192,9

42 385,3

Razem ............................................................................................................

334 110,2

241 906,4

199 813,4

Źródło: Spółka

W strukturze przychodów w podziale na branże odbiorców surfaktantów największy udział w całym okresie
miała branża środków higieny osobistej i chemii gospodarczej generując ok. 63% przychodów w latach
2009-2010 oraz ok. 61% w 2011 roku. Na przestrzeni analizowanych okresów widoczny jest wzrost udziału
w przychodach Spółki+KA odbiorców przemysłowych z ok. 16% w 2009 r. do ok. 19% wg danych za rok
2011, który został wygenerowany przez wzrost wartości sprzedaży surfaktantów na potrzeby tekstyliów
(wzrost udziału z ok. 4% w 2009 r. do ok. 10% w roku 2011).
Struktura ilościowa sprzedaży Spółki+KA w podziale na branże (w tys. t)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Środki higieny osobistej i chemia gospodarcza ..............................................

41,06

42,09

34,35

Przemysł .........................................................................................................

10,07

7,12

5,72

Dystrybutorzy ..................................................................................................

11,69

12,12

11,91

Razem ............................................................................................................

62,82

61,33

51,98

Źródło: Spółka

W 2009 roku Spółki+KA sprzedała prawie 52 tys. t środków powierzchniowo czynnych, w tym ok. 66% do
odbiorców w branży środków higieny osobistej i detergentów chemii gospodarczej, ok. 11% do odbiorców
przemysłowych oraz ok. 23% do dystrybutorów. W kolejnych okresach udział branży środków higieny
osobistej i detergentów utrzymywał się na podobnym poziomie (ok. 65,4% w 2011 roku), natomiast kosztem
spadku udziału sprzedaży do dystrybutorów, wzrastał ilościowy udział sprzedaży do branż przemysłowych,
z ok. 11% w 2009 r. do ok. 18,6% w roku 2011.
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Struktura przychodów ze sprzedaży Kompleksu KA
Struktura przychodów Kompleksu KA
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
w tym: .............................................................................................................

254 411,2

241 906,4

199 813,4

Niejonowe..................................................................................................

105 932,0

102 737,2

79 881,6

Anionowe...................................................................................................

145 247,0

136 805,2

118 317,3

Amfoteryczne ............................................................................................

3 232,2

2 364,0

1 614,5

Przychody netto ze sprzedaży usług ..............................................................

917,4

1 157,2

80,8

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .....................................

23 158,1

893,2

542,1

Ogółem ..........................................................................................................

278 486,7

243 956,7

200 436,4

rynek krajowy ..................................................................................................

157 146,4

134 697,7

115 373,5

rynek zagraniczny ...........................................................................................

121 340,3

109 259,0

85 062,8

Źródło: Spółka

Struktura procentowa przychodów Kompleksu KA
Rok zakończony
31 grudnia
2010

2011

2009

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
w tym: .............................................................................................................

91,4%

99,2%

99,7%

Niejonowe..................................................................................................

38,0%

42,1%

39,9%

Anionowe...................................................................................................

52,2%

56,1%

59,0%

Amfoteryczne ............................................................................................

1,2%

1,0%

0,8%

Przychody netto ze sprzedaży usług ..............................................................

0,3%

0,5%

0,0%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .....................................

8,3%

0,4%

0,3%

Ogółem ..........................................................................................................

100%

100%

100%

rynek krajowy ..................................................................................................

56,4%

55,2%

57,6%

rynek zagraniczny ...........................................................................................

43,6%

44,8%

42,4%

Źródło: Spółka

Przychody Kompleksu KA i ich rozbicie za lata 2009 i 2010 były zbliżone do analogicznych danych dla
Spółki+KA. W roku 2011 przychody Kompleksu KA wyniosły 278 486,7 tys. PLN. W zdecydowanej
większości składały się z przychodów ze sprzedaży produktów (ok. 91,4% całości przychodów). Istotną
pozycją przychodową w 2011 roku były również przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, które
osiągnęły wartość 23 158,1 tys. PLN, co stanowiło ok. 8,3% całości przychodów. Przychody netto ze
sprzedaży usług nie stanowiły istotnej pozycji w żadnym z analizowanych okresów.
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Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży zagranicznej Kompleksu KA
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Europa Zachodnia ..........................................................................................

43 564,6

32 177,4

25 498,4

Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia ...................................................

37 586,4

34 051,0

27 696,2

Bliski Wschód i Afryka ....................................................................................

29 475,6

23 233,6

12 732,1

Reszta świata .................................................................................................

10 713,7

19 797,0

19 136,1

Razem ............................................................................................................

121 340,3

109 259,0

85 062,8

Źródło: Spółka

Geograficzna struktura procentowa przychodów ze sprzedaży zagranicznej Kompleksu KA
Rok zakończony
31 grudnia
2010

2011

2009

Europa Zachodnia ..........................................................................................

35,9%

29,5%

30,0%

Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia ...................................................

31,0%

31,1%

32,5%

Bliski Wschód i Afryka ....................................................................................

24,3%

21,3%

15,0%

Reszta świata .................................................................................................

8,8%

18,1%

22,5%

Razem ............................................................................................................

100%

100%

100%

Źródło: Spółka

Podobnie jak w przypadku Spółki+KA, w analizowanym okresie przychody ze sprzedaży eksportowej
Kompleksu KA generowały ok. 42-45% przychodów ze sprzedaży ogółem. W latach 2009-2010 największy
przychód zagraniczny generowany był przez odbiorców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej (ok. 31-33%), podczas gdy w 2011 roku z regionu Europy Zachodniej (ok 36%). Udział
sprzedaży do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz krajów reszty świata od 2009 r. malał
kosztem Europy Zachodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2011 roku udział odbiorców z krajów reszty
świata wyniósł prawie 9%, zaś odbiorców z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki – ok. 24%.
Struktura ilościowa sprzedaży Kompleksu KA (w tys. t)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Niejonowe .......................................................................................................

14,60

17,37

14,31

Anionowe ........................................................................................................

33,76

43,11

37,10

Amfoteryczne ..................................................................................................

0,97

0,85

0,57

Razem ............................................................................................................

49,33

61,33

51,98

Źródło: Spółka

Struktura ilościowa sprzedaży Kompleksu KA jest bardzo zbliżona do danych dla Spółki+KA, z tą różnicą, iż
w 2011 roku do Spółki+KA zaliczona została część sprzedaży dokonana przez Spółkę w tym okresie. Z racji
powyższego dynamika zmian sprzedaży poszczególnych grup surfaktantów jest zbieżną z tą przedstawianą
dla Spółki+KA, z zastrzeżeniem mniejszego udziału w Kompleksie KA środków niejonowych ok. 30%
w całości sprzedaży ilościowej w 2011 roku.
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Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Kompleksu KA w podziale na branże (w tys. PLN)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN)
(niezbadane)

Środki higieny osobistej i chemia gospodarcza ..............................................

151 763,0

152 804,4

124 927,0

Przemysł, w tym:.............................................................................................

49 413,2

36 909,1

32 501,1

Tekstylia ...................................................................................................

25 667,2

15 378,7

7 663,7

Aplikacje przemysłowe ............................................................................

5 165,1

4 956,8

5 137,3

Czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne ............................................

2 499,9

2 008,1

1 485,8

Polimery ...................................................................................................

9 315,7

8 672,7

6 503,6

Budownictwo............................................................................................

5 067,0

3 364,7

3 680,0

Inne ..........................................................................................................

1 698,3

2 528,1

8 030,7

Dystrybutorzy ..................................................................................................

53 235,0

52 192,9

42 385,3

Razem ............................................................................................................

254 411,2

241 906,4

199 813,4

Źródło: Spółka

Podobnie jak Spółka+KA, w strukturze przychodów Kompleksu KA w podziale na branże odbiorców
surfaktantów największy udział w całym okresie miała branża środków higieny osobistej i chemii
gospodarczej generując ok. 63% przychodów w latach 2009-2010 oraz ok. 60% w 2011 roku. Na przestrzeni
analizowanych okresów widoczny jest wzrost udziału w przychodach Kompleksu KA odbiorców
przemysłowych z ok. 16% w 2009 r. do niemal 19,5% wg danych za 2011 rok, który został wygenerowany
przez wzrost wartości sprzedaży surfaktantów na potrzeby tekstyliów (wzrost udziału z ok. 4% w 2009 r. do
ok. 10% w 2011 roku).
Struktura ilościowa sprzedaży Kompleksu KA w podziale na branże (w tys. t)
Rok zakończony
31 grudnia
2011

2010

2009

Środki higieny osobistej i chemia gospodarcza ..............................................

31,71

42,09

34,35

Przemysł .........................................................................................................

8,00

7,12

5,72

Dystrybutorzy ..................................................................................................

9,62

12,12

11,91

Razem ............................................................................................................

49,33

61,33

51,98

Źródło: Spółka

W 2009 roku Kompleks KA sprzedał prawie 52 tys. t środków powierzchniowo czynnych, w tym ok. 66% do
odbiorców w branży środków higieny osobistej i detergentów chemii gospodarczej, ok. 11% do odbiorców
przemysłowych oraz ok. 23% do dystrybutorów. W kolejnych okresach udział branży środków higieny
osobistej i detergentów utrzymywał się na podobnym poziomie (ok. 64% w 2011 roku), natomiast kosztem
spadku udziału sprzedaży do dystrybutorów wzrastał ilościowy udział sprzedaży do branż przemysłowych,
z ok. 11% w 2009 r. do ok. 16,2% w 2011 roku.
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