
 

 

 
PROSPEKT EMISYJNY AKCJI 
KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą we Wrocławiu 
ul. Kwidzyńska 6  

www.koelner.com.pl 
Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,  
ul. Kwidzyńska 6C. Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest również wprowadzającym akcje do publicznego obrotu. 
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych jest do publicznego obrotu: 

• 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 
• od 5.000.000 do 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 
• do 1.060.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest: 
• w Publicznej Subskrypcji – od 5.000.000 do 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 
• w Ofercie Sprzedaży – do 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

oraz 

w ramach Oferty Menedżerskiej skierowanej do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych jest do 1.060.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
Cena sprzedaży Akcji Serii A 1 (w złotych)* 

 CENA EMISYJNA PROWIZJE SUBEMITENTÓW I INNE KOSZTY RZECZYWISTE WPŁYWY EMITENTA 
NA JEDNOSTKĘ ● 0,18 - 
RAZEM ● 216.000,00 - 

* Koszty sprzedaży Akcji serii A1 zostaną pokryte przez Wprowadzającego 

Cena emisyjna Akcji Serii B (w złotych) 
 CENA EMISYJNA PROWIZJE SUBEMITENTÓW I INNE KOSZTY RZECZYWISTE WPŁYWY EMITENTA 

NA JEDNOSTKĘ ● 0,26 ● 
RAZEM ● 1.820.000,00 ● 

Cena emisyjna Akcji Serii C (w złotych) 
 CENA EMISYJNA PROWIZJE SUBEMITENTÓW I INNE KOSZTY RZECZYWISTE WPŁYWY EMITENTA 

NA JEDNOSTKĘ 1,00 - 1,00 
RAZEM 1.060.000,00 - 1.060.000,00 

Cena emisyjna Akcji Serii B oraz cena sprzedaży Akcji Serii A1 ustalone w oparciu o proces budowy Księgi Popytu będą jednakowe i zostaną podane do publicznej wiadomości w trybie 
określonym w art. 81 ust. 1 Ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej przed rozpoczęciem subskrypcji.  
Akcje Serii B zostaną zaoferowane w Transzy Detalicznej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu Oferty Sprzedaży Akcji Serii A1, oferta ta 
zostanie przeprowadzona wyłącznie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorzy będą mogli nabywać akcje w POK wskazanych w Załączniku nr 6. 
W obu transzach zapisy przyjmowane będą w dniach 18-19 listopada 2004 r. 
W Transzy Detalicznej zapisy mogą być składane na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba akcji oferowanych w tej Transzy. Przydział akcji w Transzy Detalicznej zostanie 
dokonany nie później niż w dniu 1 grudnia 2004 r. Akcje w Transzy Detalicznej przydzielone zostaną zgodnie ze złożonymi zapisami, a w przypadku nadsubskrypcji przydział zostanie 
dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 
Subskrypcja Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz przyjmowanie zamówień na Akcje serii A1, w przypadku uruchomienia Oferty Sprzedaży, poprzedzone zostaną 
procesem budowy Księgi Popytu, w oparciu o który wyłonione zostanie grono inwestorów deklarujących nabycie akcji. 
Uruchomienie Oferty Sprzedaży uzależnione będzie od poziomu popytu ujawnionego przez inwestorów w ramach procesu budowy Księgi Popytu. Decyzja o uruchomieniu Oferty Sprzedaży 
Akcji Serii A1 zostanie podjęta przez Wprowadzającego w porozumieniu z Emitentem oraz na podstawie rekomendacji Oferującego, przed rozpoczęciem Oferty Publicznej. Szczegółowy opis 
warunków, przy jakich uruchomiona zostanie Oferta Sprzedaży, przedstawiony został w pkt 11.2.1. Rozdziału III Prospektu. 
W składanych w ramach ww. procesu deklaracjach inwestor podaje liczbę akcji deklarowanych przez niego do nabycia oraz proponowaną cenę emisyjną, po jakiej zobowiązany będzie nabyć akcje objęte 
deklaracją. Na podstawie złożonych w trakcie ww. procesu deklaracji do inwestorów zostaną skierowane zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Serii B, jak również w sytuacji uruchomienia 
Oferty Sprzedaży zamówienia na Akcje Serii A1. Zaproszenia te będą mogły być kierowane tylko do tych inwestorów, którzy w złożonych przez siebie deklaracjach oferowali cenę nie niższą niż ostatecznie 
ustalona cena emisyjna/cena sprzedaży. Osobami, które mogą składać zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są: osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego; zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają, i na rzecz 
których zamierzają nabyć akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W pierwszej kolejności przydział w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany na rzecz osób, które brały udział  
w procesie budowy Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych zaproszeń prawidłowo złożyły i opłaciły zapisy/zamówienia. W odniesieniu do tych inwestorów Akcje serii B oraz ewentualnie Akcje  
Serii A1 zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami i zamówieniami. W przypadku gdy ostatecznie oferowana liczba akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie większa od liczby akcji 
przydzielonych na ww. zasadach, pozostała część akcji przydzielona zostanie inwestorom, którzy złożyli ważne zapisy niestanowiące odpowiedzi na zaproszenia. Jeżeli liczba akcji pozostałych do objęcia  
w ramach ww. puli będzie mniejsza od liczby akcji subskrybowanych na ww. zasadach, akcje przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów. Przydział akcji w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych zostanie dokonany najpóźniej w dniu 1 grudnia 2004 r. Szczegółowe zasady dystrybucji Akcji Serii A1 oraz Akcji Serii B opisane zostały w pkt 11.2 Rozdziału III Prospektu. 
Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, realizujący prawo do subskrybowania Akcji Serii C. Szczegółowe zasady dystrybucji Akcji  
Serii C opisane zostały w pkt 11.3 Rozdziału III Prospektu.  
Przeprowadzenie Oferty Publicznej nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. 
Papiery wartościowe Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 
Planowane jest wprowadzenie Akcji Serii B oraz Akcji Serii A1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym, będącym urzędowym rynkiem 
giełdowym. Notowanie Akcji Serii A1 oraz Praw do Akcji Serii B powinno nastąpić w grudniu br. Po zarejestrowaniu przez KDPW Akcji Serii B Emitent zamierza wystąpić o ich asymilację  
i wspólne notowanie z Akcjami Serii A1. Wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na GPW nastąpi nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii C przez 
NWZ Emitenta, tj. od dnia 7 stycznia 2006 r. 
Główne czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w akcje Emitenta: czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, czynniki ryzyka związane z działalnością 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, czynniki ryzyka związane z możliwością niedojścia do skutku emisji Akcji oraz związane z obrotem Akcjami. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje 
się w pkt 2 Rozdziału I Prospektu. 
Wprowadzanie Akcji Serii A1, B, C do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, który jest jedynym prawnie 
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie oraz Emitencie. 

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja 
podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją  
Nr DSP/E/4110/34/56/2004 z dnia 22 października 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym. 

Oferującym Akcje w publicznym obrocie jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., ul. Wspólna 47/49, Warszawa 00-684 

 
Doradcą Finansowym jest BRE Corporate Finance S.A., ul. Wspólna 47/49, Warszawa 00-684 

 



 

 

Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 30 czerwca 2004 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia 28 września 2004 r., o ile z jego treści nie wynika inaczej. Termin 
ważności Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału akcji oferowanych na zasadach określonych w Prospekcie, nie później jednak niż dnia 31 grudnia 2004 r., z tym że w zakresie 
dotyczącym zasad dystrybucji Akcji Serii C opisanych w Rozdziale III punkt 11.3 Prospektu, ważność Prospektu upływa w dniu objęcia wszystkich Akcji serii C albo w ostatnim dniu 
wykonania prawa do objęcia Akcji serii C, jeżeli dzień ten przypada wcześniej. 

Prospekt wraz z zawartymi w nim załącznikami i informacjami aktualizującymi będzie udostępniony w formie drukowanej, co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji  
w następujących miejscach: 

• w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6 

• w siedzibie Oferującego w Warszawie, ul. Wspólna 47/49; 

• w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 

• w Dziale Marketingu i Edukacji GPW w Warszawie, ul. Książęca 4, 

oraz dodatkowo w formie elektronicznej w sieci Internet na stronie www.koelner.com.pl. 

Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dziennikach ogólnopolskich „Puls Biznesu” oraz „Gazeta Giełdy Parkiet”. 

W związku z Akcjami Oferowanymi nie są i nie będą wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe. 

Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent będzie przekazywać Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. informacje o każdej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia powodującego zmianę treści Prospektu 
lub powzięcia o nim wiadomości. Po upływie 20 minut od chwili przekazania tych informacji KPWiG oraz GPW Emitent poda je także do publicznej wiadomości. W przypadku gdy zmiana 
danych w Prospekcie będzie mogła w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku ogólnopolskim „Puls Biznesu” w terminie 7 dni od daty powzięcia 
informacji. 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jako podmiot oferujący akcje objęte niniejszym Prospektem, nie zamierza podjąć żadnych działań w celu stabilizacji kursu akcji Spółki przed, w trakcie 
oraz po przeprowadzeniu subskrypcji oferowanych akcji. 
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ROZDZIAŁ I – PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 

1. Najważniejsze informacje o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 

1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Grupa Koelner należy do czołówki producentów mocowań budowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jest 
podmiotem znacząco zwiększającym swój udział w rynku narzędzi i elektronarzędzi. Asortyment Grupy Koelner 
obejmuje ok. 27 tys. produktów, oferowanych głównie pod własnymi markami: „Koelner", „Modeco" oraz „Modeco 
Expert". 

Dominujący wpływ na wyniki finansowe oraz na pozycję rynkową Grupy Kapitałowej ma działalność prowadzona 
przez Emitenta. Struktura biznesowa Grupy Koelner przedstawia się następująco: 

− Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. (KTS) jest jedynym i wyłącznym wykonawcą usług polegających na 
przerobie i konfekcjonowaniu powierzonych produktów i towarów na rzecz Koelner S.A. Zakres usług 
obejmuje cały oferowany asortyment handlowy Emitenta. Ponadto KTS zajmuje się projektowaniem nowych 
wyrobów i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych dla Grupy Koelner oraz wynajmuje Koelner S.A. 
obiekty magazynowe i biurowe zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6, a także jest głównym 
gwarantem kredytów zaciąganych przez Emitenta (hipoteki na nieruchomościach i poręczenia weksli); 

− Sprzedaż towarów i produktów odbywa się poprzez Emitenta (w centrali oraz w oddziałach), dystrybucyjne 
spółki zależne Emitenta oraz sieć niezależnych dystrybutorów; 

− Emitent odpowiedzialny jest za zakup surowców do produkcji dla KTS, gospodarkę magazynową oraz 
marketing i promocję produktów i towarów sprzedawanych przez Grupę Koelner. 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące podmioty: 

Podmioty wchodzące w Skład Grupy Koelner wg stanu na 30 czerwca 2004 roku  

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda 
konsolidacji 

Udział % w kapitale 
zakładowym 

/głosach 

Podmiot dominujący 

Koelner S.A. Wrocław sprzedaż hurtowa oraz detaliczna 
systemów mocowań budowlanych oraz 

narzędzi i elektronarzędzi 

pełna 100,0% 

Krajowe spółki zależne 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Wrocław spółka produkcyjna  pełna 100,0% 

Koelner Centrum Sp. z o.o. Pabianice spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) pełna 51,0% 

Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. Wrocław spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) pełna 65,0% 

Koelner Wschód Sp. z o.o. **  Wrocław spółka dystrybucyjna (handel 
hurtowy)/nie prowadzi działalności 

* 52,5% 
udziały zbyte 

Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. ** Wrocław spółka dystrybucyjna (handel 
hurtowy)/nie prowadzi działalności 

* 100,0% 
udziały zbyte 

Zagraniczne spółki zależne 

Koelner CZ, s.r.o. Praga spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) pełna 100,0% 

S.C. Koelner-Romania SRL Bukareszt spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) pełna 100,0% 

Koelner-Bulgaria EOOD Sofia spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) pełna 100,0% 

UAB Koelner-Vilnus  Wilno spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) pełna 98,75% 

TOW Koelner-Kijów Kijów spółka dystrybucyjna (handel hurtowy) * 99,0% 

Krajowe spółki stowarzyszone 

Modeco Stone Sp. z o.o.*** Wrocław spółka handlowo-usługowa (import, 
obróbka oraz sprzedaż granitów  

i marmurów) 

praw 
własności 

25,0% 

udziały zbyte 
* Odstąpienie od konsolidacji na podstawie zasady istotności (art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości) 
** Emitent w dniu 9.09.2004 r. sprzedał wszystkie udziały w spółce Koelner Wschód Sp. z o.o. oraz Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o.  
*** Emitent w dniu 28.09.2004 r. sprzedał wszystkie udziały w spółce Modeco Stone Sp. z o.o. 
Źródło: Emitent 
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W związku z planami wprowadzenia Spółki na GPW jej właściciele i akcjonariusze na przełomie maja i czerwca 
2004 roku dokonali przekształcenia struktury Grupy Kapitałowej w celu jej uproszczenia, w szczególności poprzez: 

− wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego przez panią Krystynę Koelner pod firmą „Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner” z siedzibą we Wrocławiu do utworzonej z jej udziałem spółki Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. – z kapitałem zakładowym w wysokości 21 000 tys. zł – i przeprowadzenia serii 
transakcji (opisanych szczegółowo w pkt 6 Rozdziału IV), w wyniku których Emitent posiada 100% 
udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach tej spółki. 

− powołanie spółki „Amicus Sp. z o.o. Sp.k.”, o sumie komandytowej w wysokości 21,5 mln zł, powołanej  
w celu zarządzania posiadanymi przez siebie akcjami Emitenta, posiadającej 88,3% udziałów w kapitale 
zakładowym oraz w głosach Emitenta. 

1.2. Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej 

Podstawowe produkty, towary lub usługi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Przedmiotem działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż, 
głównie przez hurtowe kanały dystrybucji, następujących grup asortymentowych: 

− mocowań budowlanych, 

− narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi. 

W ramach kategorii mocowań budowlanych wyróżnia się: 

Towary po przerobie – „elementy złączne” obejmujące: 

− mocowania lekkich konstrukcji przemysłowych (wkręty do blach, gwoździe wstrzeliwane, łączniki do 
murów warstwowych), 

− mocowania fasadowe i dachowe (łączniki do fasad, łączniki teleskopowe do dachów płaskich), 

− elementy do suchej zabudowy wnętrz (kołki, wkręty, akcesoria do ścian i sufitów z płyty gipsowo- 
-kartonowej). 

Towary handlowe obejmujące: 

− łączniki ciesielskie, 

− wkręty, nity, normalia śrubowe – śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy złączne,  

− gwoździe, wyroby z drutu, liny, akcesoria linowe. 

Sprzedaż Grupa Koelner (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. % udział 2003 r. % udział 2002 r. % udział 2001 r. % udział 

Towary po przerobie* 49 322 66,0% 76 333 64,8% 68 845 65,0% 47 494 65,0% 

Towary handlowe 3 736 5,0% 7 911 6,7% 6 355 6,0% 4 384 6,0% 

Narzędzia  
i elektronarzędzia 

21 671 29,0% 33 480 28,4% 30 715 29,0% 21 189 29,0% 

Razem 74 729 100,0% 117 724 100,0% 105 915 100,0% 73 067 100,0% 
* W pozycji „towary po przerobie” wykazywane są towary przepakowywane w jednostkowe lub zbiorcze kartony w zagranicznych spółkach 
dystrybucyjnych i prezentowane przez te podmioty na potrzeby sprawozdawczości finansowej w latach 2001-2003 jako produkty  
Źródło: Emitent 

Sprzedaż Koelner S.A. (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. % udział 2003 r. % udział 2002 r. % udział 2001 r. % udział 

Towary po przerobie 44 660 61,0% 69 251 63,9% 60 883 65,9% 51 745 93,5% 

Towary handlowe 7 120 9,7% 7 278 6,7% 6 456 7,0% 3 452 6,2% 

Narzędzia  
i elektronarzędzia 

21 435 29,3% 31 908 29,4% 25 003 27,1% 162 0,3% 

Razem 73 215 100% 108 437 100,0% 92 342 100,0% 55 360 100,0% 
Źródło: Emitent 
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Sprzedaż produkcji własnej Grupy Koelner jest prowadzona pod następującymi znakami handlowymi: 

− mocowania budowlane oferowane pod nazwą „Koelner”, 

− narzędzia ręczne i elektronarzędzia oferowane pod nazwami „Modeco” oraz „Modeco Expert”. 

Rynki działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę przychodów ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu Emitenta oraz jego 
Grupy Kapitałowej w okresie 2001 – I półrocze 2004.  

Sprzedaż Grupy Koelner (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Sprzedaż krajowa 49 665 76 213 73 176 61 362

Eksport, w tym: 25 064 41 511 32 739 11 705

           Europa Zachodnia 4 186 6 307 4 411 1 805

            Republika Czeska 1 979 4 464 3 167 879

            Rumunia 1 998 2 928 1 565 125

            Bułgaria 1 058 1 238 735 171

            Litwa 373 1 126 1 132 0

            Ukraina 247 335 0 0

            Inne kraje 15 223 25 113 21 729 8 725

Razem 74 729 117 724 105 915 73 067
Źródło: Emitent 

Sprzedaż Koelner S.A. (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Sprzedaż krajowa 49 344 70 753 60 945 43 824

Eksport, w tym: 23 871 37 684 31 397 11 536

          Europa Zachodnia 4 186 6 307 4 411 1 805

            Republika Czeska 1 623 2 805 2 262 732

            Rumunia 1 257 2 696 1 423 118

            Bułgaria 745 868 588 156

            Litwa 149 924 984 0

            Ukraina 613* 335 0 0

            Inne kraje 15 298 23 749 21 729 8 725

Razem 73 215 108 437 92 342 55 360
* Wyższa wartość sprzedaży Emitenta w porównaniu z Grupą Kapitałową wynika z zatowarowania (zwiększenia stanów magazynowych) 
związanego ze zwiększeniem skali działalności ukraińskiej spółki zależnej – TOW Koelner-Kijów 
Źródło: Emitent 

Sprzedaż na rynku polskim stanowi obecnie ok. 67% sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Dystrybucja 
towarów i produktów oferowanych przez Emitenta odbywa się w kraju za pomocą siedmiu oddziałów (posiadających 
magazyny dystrybucyjne) oraz dwóch spółek zależnych. Oddziały Spółki zlokalizowane są w Krakowie, Wrocławiu, 
Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Gdyni. Spółki zależne funkcjonują w Piekarach Śląskich (rynek śląski)  
i Łodzi (rynek centralny). Najwyższa wartość sprzedaży Koelner S.A. na rynku polskim jest realizowana  
w województwach: dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. 

Ponadto obsługą klientów kluczowych (tj. sieci supermarketów, dużych firm budowlanych, których terenem 
działania jest cała Polska oraz firm oferujących systemy materiałów budowlanych, systemy do wykończenia wnętrz 
oraz do produkcji przemysłowej) zajmuje się centrala we Wrocławiu. Natomiast oddział we Wrocławiu jest obecnie 
jedynym regionalnym centrum sprzedaży hurtowej i detalicznej Grupy Koelner. 

Głównym obszarem, na którym są sprzedawane towary i produkty Grupy Koelner, jest Europa Środkowo- 
-Wschodnia, ale dynamiczny rozwój eksportu Spółki na rynki krajów Europy Zachodniej wskazuje na olbrzymi 
potencjał i możliwości wzrostu sprzedaży na tamtych rynkach. Sprzedaż na rynkach eksportowych prowadzona jest 
poprzez spółki zależne oraz sieci dystrybucyjne (niezależne podmioty posiadające nieformalne prawo na wyłączność 
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do sprzedaży produktów i towarów Koelner S.A.). Spółki zależne działają na terenie Republiki Czeskiej, Rumunii, 
Bułgarii, na Litwie oraz na Ukrainie. Natomiast zagraniczne podmioty dystrybucyjne zajmujące się sprzedażą 
produktów i towarów Koelner S.A. są zlokalizowane w Rosji (Moskwa, Petersburg), na Łotwie (Ryga), na Białorusi 
(Mińsk), na Węgrzech (Budapeszt), na Słowacji (Myjava) oraz w Chorwacji (Samobor). 

1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta  
i jego Grupy Kapitałowej 

Na realizację planowanej strategii rozwoju oraz przyszłe wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wpływać będą 
czynniki, które można podzielić na dwie grupy: 

Czynniki zewnętrzne 

Czynniki zewnętrzne związane są z otoczeniem rynkowym Grupy Kapitałowej, z których najważniejsze to: 

− Koniunktura gospodarcza w Polsce i na rynkach eksportowych, a w szczególności w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej – poprawa koniunktury powinna pozytywnie oddziaływać na dynamikę przychodów 
ze sprzedaży oraz rentowność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej; 

− Ułatwienie dostępu do rynków zachodnioeuropejskich w związku z akcesją Polski do UE, umożliwiające 
redukcję kosztów i zwiększenie opłacalności realizowania mniejszych zamówień; 

− Sytuacja na rynku produkcji budowlano-montażowej, mocowań budowlanych, narzędzi i elektronarzędzi  
– symptomy poprawy sytuacji na rynku produkcji budowlano-montażowej oraz przewidywania dotyczące 
wzrostu popytu na mocowania budowlane oraz narzędzia i elektronarzędzia (w szczególności na wyroby ze 
średniej i wyższej półki) powinny mieć pozytywny wpływ na wyniki Koelner S.A. oraz Grupy Koelner;  

− Relacja kursów EUR/PLN, USD/PLN oraz USD/EUR – w związku z tym, iż w strukturze zakupów 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej dominującą walutą jest USD, natomiast w strukturze sprzedaży 
przeważają transakcje w EUR – zmiany kursów tych walut decydują o rentowności importu oraz eksportu. 

Do czynników zewnętrznych wywierających najbardziej istotny wpływ na wyniki Emitenta oraz jego Grupy 
Kapitałowej należy zaliczyć koniunkturę gospodarczą w Polsce i na rynkach eksportowych (przede wszystkim  
w zakresie produkcji budowlano-montażowej), a także poziom konkurencji na tych rynkach. Dynamika produkcji 
budowlano-montażowej, która jest jednym z głównych motorów wzrostu sprzedaży Emitenta, powinna zwiększać się 
w okresie najbliższych kilku lat wraz z rozwojem gospodarki m.in. dzięki akcesji Polski do UE oraz zwiększeniu 
dopływu funduszy unijnych. Chociaż w odróżnieniu od rynków Europy Środkowo-Wschodniej, konkurencja na 
rynkach zachodnioeuropejskich jest dużo silniejsza, towary Koelner S.A. mogą być tam atrakcyjne ze względu na 
niższą cenę wynikającą z przewagi kosztowej przy porównywalnej jakości. Na rynku krajowym oraz na rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej oferta Grupy Koelner wyróżnia się bogactwem asortymentu oraz dobrą jakością przy 
konkurencyjnej cenie. 

Czynniki wewnętrzne 

Do głównych czynników wewnętrznych związanych ze zdolnością do realizowania przez Emitenta i jego Grupę 
Kapitałową założonej strategii rozwoju można zaliczyć: 

− możliwość utrzymania lub też zwiększenia przewag konkurencyjnych nad innymi producentami z branży 
mocowań budowlanych oraz narzędzi i elektronarzędzi – decydujących w dużym stopniu o tempie wzrostu 
przychodów ze sprzedaży oraz rentowności Koelner S.A. oraz Grupy Koelner;  

− rozbudowę i unowocześnienie oraz racjonalizację systemu logistycznego – umożliwiających zwiększenie 
poziomu sprzedaży oraz wysokości realizowanych marż; 

− zwiększenie mocy produkcyjnych dające Grupie Kapitałowej możliwość znaczącego wzrostu przychodów 
ze sprzedaży oraz wpływających na poprawę terminowości dostaw; 

− odpowiednią ofertę produktową, a w szczególności wprowadzenie nowych towarów i produktów, na które 
istnieje duży popyt, a rezygnację z tych, na które zapotrzebowanie nie jest znaczące – wprowadzenie tych 
zmian powinno przynieść pozytywne rezultaty zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej; 

− wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie 
Spółką oraz Grupą Koelner oraz lepszą kontrolę kosztów; 

− dostosowanie struktury organizacyjnej do nowych wymogów rynkowych oraz wprowadzenie programu 
motywacyjnego dla kadry zarządzającej, co ma na celu usprawnienie procesu decyzyjnego na poziomie 
zarządczym i operacyjnym oraz dalszy wzrost efektywności pracy, a przez to zwiększenie rentowności 
Spółki oraz Grupy Kapitałowej; 
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− sprawne przeprowadzenie procesu akwizycji podmiotów z branży na rynku krajowym oraz na rynkach 
zagranicznych – pozwalające na zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz udziałów w rynku i redukcję 
kosztów dzięki wykorzystaniu efektów synergii; 

− wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu – umożliwiające realizację programu inwestycyjnego 
oraz poprawę dostępu do źródeł finansowania. 

Wśród czynników wewnętrznych istotny wpływ na wyniki Emitenta będzie miała realizacja programu 
inwestycyjnego oraz sprawne przeprowadzenie procesu akwizycji konkurencyjnych firm działających na rynku 
krajowym i na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a także działania zmierzające do poprawy efektywności 
zarządzania Spółką oraz Grupą Kapitałową. Przeprowadzenie planowanych inwestycji powinno zapewnić 
systematyczne wzbogacanie oferty asortymentowej, zwiększenie mocy produkcyjnych, a co za tym idzie, 
dostosowanie ich do popytu rynkowego oraz dalszą poprawę jakości oferowanych towarów i produktów. Intensywny 
rozwój sieci dystrybucji Spółki oraz Grupy Koelner powinien być możliwy dzięki budowie nowych regionalnych 
centrów dystrybucji hurtowej oraz detalicznej w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast 
sprawne przeprowadzenie procesu akwizycji podmiotów z branży na rynku krajowym oraz na rynkach 
zagranicznych powinno prowadzić do szybkiego pozyskania nowych rynków zbytu oraz poprawienia pozycji Spółki 
i Grupy Kapitałowej w odniesieniu do konkurencji.  

Szczegółowy opis czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta został zamieszczony w pkt 4.1., 4.2. oraz 
pkt 5 Rozdziału VI Prospektu. 

1.4. Krótki opis strategii i rozwoju Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej 

Strategia Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej zakłada: 

− Osiągnięcie pozycji lidera na rynku zamocowań w Polsce (z ok. 25-30-proc. udziałem w rynku)  
i znaczącego podmiotu na rynku narzędzi i elektronarzędzi (z ok. 5-10-proc. udziałem w rynku), 

− Osiągnięcie ok. 20-30-proc. udziału w rynku mocowań budowlanych oraz ok. 5-proc. udziału w rynku 
narzędzi i elektronarzędzi w Europie Środkowo-Wschodniej; 

− W odniesieniu do rynków zachodnioeuropejskich – intensyfikację sprzedaży oraz wchodzenie na nowe rynki.  

Strategia ta będzie realizowana poprzez: 

− Wprowadzanie nowych towarów i produktów, 

− Dopasowanie zakresu oferty asortymentowej do oczekiwań klientów, 

− Utrzymanie obecnej wysokiej jakości oferowanych towarów i produktów, 

− Utrzymanie konkurencyjnych cen w porównaniu z zagranicznymi konkurentami, 

− Poprawę szybkości obsługi klientów, 

− Wprowadzenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania, obsługi zamówień, 
produkcji i centralizację gospodarki magazynowej, 

− Stałe podnoszenie profesjonalizmu personelu, 

− Zwiększanie sprawności organizacyjnej i dopasowanie jej do wymogów dynamicznie rozwijającej się 
organizacji. 

1.5. Osoby zarządzające Emitentem i akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

1.5.1.  Osoby zarządzające 

Do osób zarządzających Koelner S.A. należą: 

Radosław Koelner – Prezes Zarządu  

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 

Piotr Kopydłowski – Wiceprezes ds. Finansowych, Prokurent 
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1.5.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Akcjonariusz Liczba głosów Udział w liczbie głosów na WZ 

Amicus Sp. z o.o. Sp.k. 20.300.000 88,3% 

Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 1.250.000 5,4% 
Źródło: Emitent 

2. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy Akcji 

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

2.1.1. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną 

Rozwój sektorów, w których działa Grupa Koelner, jest uzależniony od sytuacji ekonomicznej Polski oraz krajów, na 
terytorium których Grupa Koelner prowadzi działalność gospodarczą. Na wyniki finansowe generowane przez Grupę 
Kapitałową największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, poziom inwestycji w gospodarce (w szczególności 
poziom inwestycji budowlano-montażowych oraz wydatków remontowych), poziom inflacji, polityka fiskalna  
i monetarna państwa, poziom bezrobocia oraz wysokość dochodów osobistych ludności. 

Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub w krajach, gdzie Grupa Koelner 
prowadzi lub będzie prowadziła działalność gospodarczą, w przypadku wystąpienia spadku popytu inwestycyjnego 
lub konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa negatywnie 
wpływających na pozycję rynkową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, realizowane wyniki mogą ulec pogorszeniu.  

2.1.2. Ryzyko kursowe 

Pomimo faktu, że Spółka jest dużym eksporterem, to kurs walutowy ma ograniczony wpływ na osiągane wyniki 
finansowe. Zakupy surowców, półfabrykatów i towarów z importu są bowiem rekompensowane w dużym stopniu 
przez wpływy z eksportu. Emitent dokonuje większości zakupów oraz ma znaczący udział sprzedaży w walutach 
obcych (EUR oraz USD), przy czym w strukturze importu występuje większy udział transakcji dolarowych  
w porównaniu z ich udziałem w strukturze eksportu. Na koniec II kw. 2004 roku wartość zobowiązań handlowych 
Emitenta w omawianych walutach (na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym) wynosiła ok. 831 tys. USD 
oraz ok. 851 tys. EUR. Nie występowały natomiast żadne zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w USD ani  
w EUR. W związku z tym, iż istnieje ekspozycja na ryzyko osłabienia notowania EUR w stosunku do USD, 
gwałtowne i trwałe obniżenie kursu EUR w stosunku do USD mogłoby mieć istotny, negatywny wpływ na wyniki 
Emitenta. Zaznaczyć jednak należy, że wyniki dotychczasowej działalności Emitenta wskazują na fakt, iż znaczące 
zmiany strukturalne kursów walut mogą być przenoszone na ceny sprzedaży. Emitent zabezpiecza się przed 
ryzykiem kursowym poprzez transakcje typu forward na zakup USD. 

2.1.3. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Zagrożeniem dla działalności podmiotów gospodarczych, w tym Grupy Koelner, są zmieniające się przepisy prawa 
lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących 
działalności przemysłowej, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym 
prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku 
powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności podmiotów gospodarczych, w tym Grupy Koelner.  

W chwili obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się w okresie intensywnych zmian związanych  
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności 
gospodarczej, w tym działalności Emitenta. Wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji 
może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi 
interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej itp. Takie zmiany mogą powodować 
konieczność poniesienia przez Koelner S.A. dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów, które mogą mieć istotny, 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

2.1.4. Ryzyko związane z systemem podatkowym 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, ich często nieprecyzyjnym 
sformułowaniem oraz brakiem jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym 
zmianom, a praktyka zarówno organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są 
jednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym brak stabilności polskich przepisów podatkowych jest 
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przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w związku z którym dokonywane są daleko idące zmiany w przepisach 
podatkowych, które dodatkowo zwiększają wyżej wymienione ryzyko. W związku z rozbieżnymi interpretacjami 
przepisów podatkowych w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej  
w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność spółki i jej ujęcie podatkowe w deklaracjach  
i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi. Ryzyko to dotyczy wszystkich 
podmiotów gospodarczych działających w Polsce, w tym również i Emitenta. 

2.1.5. Ryzyko związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej 

Podniesienie stawki podatku VAT na materiały budowlane z 7% na 22% z momentem wejścia Polski do UE 
negatywnie wpłynęło na popyt na materiały budowlane. Istnieje ryzyko, że jednocześnie z przejściowym 
zmniejszeniem się popytu na materiały budowlane zmniejszeniu może ulec również popyt na wyroby Spółki, które 
stanowią uzupełnienie do oferty materiałów budowlanych. Zaznaczyć jednak należy, że ryzyko to nie jest znaczące, 
gdyż większość sprzedawanych towarów i produktów już wcześniej była obłożona 22-proc. stawką VAT, a ponadto 
znaczący udział w strukturze sprzedaży Emitenta ma eksport. Ponadto wartość przychodów ze sprzedaży 
zrealizowana przez Spółkę już po wprowadzeniu wyższych stawek podatku VAT na materiały budowlane nie 
wskazuje na tendencje zmniejszenia wielkości realizowanych przychodów. 

2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

2.2.1. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 

Emitent szacuje, iż w chwili obecnej posiada ok. 16-18% udziału w rynku mocowań budowlanych oraz ok. 2%  
w rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce. Ze względu na duże rozdrobnienie rynku w segmencie mocowań 
budowlanych oraz na fakt, iż popyt na produkty Spółki znacznie przewyższa podaż, w chwili obecnej działania 
podmiotów konkurencyjnych nie mają istotnego wpływu na wyniki Spółki. W przyszłości podstawowe ryzyko 
wiążące się z działalnością firm konkurencyjnych będzie dotyczyć przede wszystkim podmiotów polskich. Wynika 
to głównie z dużej różnicy cenowej pomiędzy produktami krajowymi a zagranicznymi w branży, w której działa 
Koelner S.A. W przypadku znaczącego nasilenia się działań konkurencyjnych ze strony innych firm może pojawić 
się ryzyko pogarszania wyników realizowanych przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową. 

2.2.2. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Rosji i Ukrainy oraz 
innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

Emitent dynamicznie rozwija sprzedaż na rynkach Rosji i Ukrainy. Klienci w Rosji są obsługiwani bezpośrednio 
przez Emitenta, natomiast na terenie Ukrainy działa spółka zależna od Emitenta – Koelner Kijów TOW 
(odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego). W związku z faktem, iż państwa te są  
w trakcie transformacji ustrojowo-gospodarczej, prowadzenie działalności na ich terytorium wiąże się z ryzykiem. 
Ryzyko to dotyczy ogólnej sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia prawnego w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej, w tym w szczególności w Rosji oraz na Ukrainie. 

Na powyższe ryzyko składają się następujące elementy: ryzyko zmiany przepisów prawnych, w tym zwłaszcza 
przepisów podatkowych, celnych oraz dotyczących wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać towary 
sprzedawane przez Emitenta; ryzyko zmian polityki gospodarczej danego państwa, w szczególności zaś ryzyko 
wprowadzania ograniczeń dla przedsiębiorców prywatnych oraz zagranicznych; ryzyko polityczne polegające na 
objęciu władzy przez partie populistyczne lub skrajne. Dodatkowo należy również wskazać na ryzyko związane ze 
stosowaniem prawa, w tym przede wszystkim dużą dowolność w interpretacji prawa przez miejscowe organy 
administracji państwowej.  

2.2.3. Ryzyko związane ze zmianami cen produkcji 

Emitent jest narażony na ryzyko wzrostu cen surowców. Grupa Koelner produkuje i konfekcjonuje m.in. wyroby ze 
stali, której cena podlega ostatnio silnej tendencji wzrostowej. W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku ceny 
stali wzrosły o ok. 50%. W związku z tym, że koszty surowców nie przekraczają 25% finalnej ceny dla odbiorców,  
a Emitent kompensuje ten wzrost stosunkowo niewielkimi (ok. 10%) podwyżkami cen, opisywane ryzyko nie 
powinno mieć znaczącego negatywnego wpływu na wyniki generowane przez Spółkę. 

Dodatkowo, oprócz kosztów zakupu materiałów i półproduktów, do istotnych składników kosztów operacyjnych 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej należą koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. 
Ze względu na różnice w wysokości najniższego wynagrodzenia lub średniej płacy w gospodarce pomiędzy Polską  
a krajami Unii Europejskiej, w wyniku przystąpienia Polski do struktur UE powinien nastąpić stopniowy wzrost 
poziomu płac, co znalazłoby odzwierciedlenie we wzroście kosztów działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej. 
Ryzyko to jest osłabione ze względu na fakt, iż ok. połowy zakupów Emitenta stanowi import. Ewentualne 
podniesienie najniższego wynagrodzenia w przyszłości będzie miało wpływ na wszystkie podmioty na rynku  
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i w efekcie powinno doprowadzić do wzrostu cen oraz do eliminowania najsłabszych firm na rynku. W tej sytuacji 
Spółka, należąca do czołówki w branży, powinna obronić swoją pozycję konkurencyjną. 

2.2.4. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Działalność Grupy Koelner – w związku z silnym powiązaniem z branżą budowlano-montażową – charakteryzuje się 
znaczącym wskaźnikiem sezonowości popytu. Największe przychody ze sprzedaży Emitent i jego Grupa Kapitałowa 
realizują w trzecim kwartale, najmniejsze zaś w pierwszym. Występujące sezonowo zmiany popytu znacznie 
zwiększają zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz wpływają na zwiększanie się stanu zapasów.  

W związku z występującą sezonowością Emitent przywiązuje szczególną uwagę do efektywności prowadzonych 
działań logistycznych, których celem jest maksymalne skrócenie dostaw towarów dla klientów. 

2.2.5. Ryzyko niewystarczających zdolności produkcyjnych 

Grupa Koelner posiada zbyt mały potencjał produkcyjny w stosunku do zapotrzebowania i zamówień w roku 2004. 
W szczególności ograniczenia wynikające z niewystarczających mocy produkcyjnych dotyczą mocowań suchej 
zabudowy wnętrz oraz izolacji fasadowych. 

Środki uzyskane z emisji Akcji serii B powinny umożliwić przeprowadzenie programu inwestycyjnego oraz 
wyeliminowanie opisywanego ryzyka.  

2.2.6. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Akcjonariuszem posiadającym znaczny pakiet akcji Emitenta jest Amicus Sp. z o.o. Sp.k., posiadająca 20.300.000 
akcji, stanowiących 88,3% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 88,3% głosów na WZ. Panowie 
Radosław Koelner oraz Przemysław Koelner posiadają po 50% udziałów i głosów w spółce „Amicus Sp. z o.o.”, 
która jest komplementariuszem w Amicus Sp. z o.o. Sp.k. oraz są komandytariuszami w Amicus Sp. z o.o. Sp.k. 

Po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz publicznej oferty sprzedaży 
akcji serii A1, Amicus Sp. z o.o. Sp.k. będzie posiadał co najmniej 19.100.000 akcji stanowiących od 61,49% do 
65,73% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 61,49%-65,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Dodatkowo Pan Radosław Koelner jest również Prezesem Zarządu Spółki, a Pan Przemysław Koelner  
– Przewodniczącym Rady Nadzorczej. W efekcie Amicus będzie posiadał dominującą pozycję w strukturze 
akcjonariatu Emitenta i będzie miał decydujący wpływ na decyzje podejmowane przez Walne Zgromadzenie, w tym 
na wybór większości członków Rady Nadzorczej i pośrednio, poprzez swoich członków w Radzie Nadzorczej, na 
wybór Członków Zarządu. W ocenie Zarządu Spółki, Amicus Sp. z o.o. Sp.k. w sposobie sprawowania kontroli nad 
Emitentem reprezentuje podejście typowe dla inwestora finansowego i jest ono nakierowane na wzrost wartości akcji 
Emitenta. Ponadto Statut Emitenta przewiduje obecność w Radzie Nadzorczej nie mniej niż trzech niezależnych 
członków Rady Nadzorczej na jej 5-8-osobowy skład.  

2.2.7. Ryzyko związane z kopiowaniem znaków towarowych Emitenta 

Negatywny wpływ na wyniki finansowe generowane przez Emitenta może mieć kopiowanie znaków towarowych 
„Koelner” oraz „Modeco” przez producentów z Chin. W celu minimalizacji opisywanego ryzyka Emitent 
przeprowadził rozpoznanie prawne w Chinach oraz rozważa wystąpienie o ochronę patentową na tym rynku (patrz 
Rozdział V, pkt 13.1). Ponadto w celu ochrony znaków towarowych „Koelner” i „Modeco” Emitent uzyskał ochronę 
prawną w Polsce. 

2.2.8. Ryzyko związane z procesem przejęć spółek konkurencyjnych na rynku krajowym oraz  
w Europie Środkowo-Wschodniej 

Strategia Emitenta zakłada przejmowanie firm konkurencyjnych na rynku krajowym oraz na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej, co niesie za sobą ryzyka finansowe, prawno-podatkowe oraz organizacyjne. 

Przeprowadzenie transakcji przejęcia, zmiany dokonane na poziomie osób zarządzających oraz różnice w kulturze 
organizacji mogą wywrzeć negatywny wpływ na działalność oraz wyniki zarówno Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej, jak i podmiotu przejmowanego. Ponadto podmioty przejmowane mogą być obciążone zobowiązaniami, 
być stroną sporów i postępowań lub mieć inne problemy natury organizacyjnej, prawnej lub finansowej, które mogą 
niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej po przejęciu. 

2.2.9. Ryzyko związane z umowami, których stroną jest Emitent 

Umowy zawierane przez Emitenta generalnie nie zawierają postanowień, które stwarzają szczególne rodzaje ryzyka. 
Wyjątkiem jest umowa ramowa o długoterminowej współpracy gospodarczej z dnia 7 listopada 2002 roku zawarta  
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z Odbiorcą E, którego nazwa została objęta wnioskiem o niepublikowanie (umowa została opisana szczegółowo  
w punkcie 8.1.3 Rozdziału V Prospektu). Umowa ta zastrzega karę umowną w wysokości 1 mln zł w wypadku 
naruszenia przez Emitenta obowiązków poufności. Obowiązki te dotyczą informacji uzyskanych od Odbiorcy E na 
temat wysokości obrotów, stosowanych marż, technik sprzedaży oraz innych informacji określonych przez Odbiorcę 
E jako poufne. 

2.2.10. Ryzyko związane z możliwością zmiany celów emisji przez Zarząd Emitenta 

Emitent posiada jasno określone cele, na które zostaną spożytkowane środki pochodzące z emisji nowych akcji. Nie 
można jednak wykluczyć, że wyniku zmian sytuacji rynkowej, a także z powodu reagowania przez Zarząd Emitenta 
na możliwości akwizycji innych podmiotów, sposób wykorzystania środków pochodzących z emisji zostanie 
zmieniony. W przypadku gdyby zmiana sposobu wykorzystania środków pochodzących z emisji miała charakter 
inwestycji o mniejszej efektywności niż oczekiwana, może to mieć negatywny wpływ na cenę akcji. 

2.2.11. Ryzyko związane z wygaśnięciem pozwolenia celnego 

Emitent otrzymał pozwolenie nr R02/000024/2003 na korzystanie z procedury składu celnego dotyczącej 
określonych towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (patrz Rozdział V punkt 12.1). Wyznaczony termin,  
w którym towary mogły zgodnie z pozwoleniem być obejmowane procedurą składu celnego, zakończył się 31 lipca 
2004 r. Emitent otrzymał nowe pozwolenie, ważne od dnia 1 września 2004 r. Części towarów objętej pozwoleniem 
na korzystanie ze składu celnego nie nadano w czasie między 1 a 31 sierpnia 2004 roku innego przeznaczenia 
celnego. Dokumenty związane z przyjęciem towarów na skład celny zostały przekazane do odpowiedniego Urzędu 
Celnego, który nie zakwestionował prawidłowości przeprowadzonych przez Spółkę czynności związanych  
z przyjęciem towarów na skład celny. Towary te nie zostały też powrotnie wywiezione z terytorium Polski. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż organy celne uznają, że w chwili upływu terminu, w którym towary 
mogły być objęte zgodnie z pozwoleniem procedurą składu celnego, towary, którym nie zostało nadane inne 
przeznaczenie celne, powinny zostać, jeżeli to możliwe, dopuszczone do obrotu i w związku z tym powstał  
w stosunku do nich dług celny oraz związane z ich importem należności podatkowe. W takim przypadku Emitent 
zobowiązany byłby do zapłaty należności celnych i podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Prezes Zarządu 
Emitenta poinformował o tej sytuacji odpowiedni Urząd Celny i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze 
(wyraził tzw. czynny żal). W związku z powyższym ryzyko powstania długu celnego i konieczności zapłaty odsetek 
nie jest znaczące. 

2.3. Czynniki ryzyka związane z możliwością niedojścia do skutku emisji Akcji oraz związane  
z obrotem Akcjami 

2.3.1. Ryzyko związane z niedojściem Oferty Publicznej do skutku 

Zgodnie z treścią pkt 11.2.6 Rozdziału III Prospektu subskrypcja Akcji serii B może nie dojść do skutku  
w następujących przypadkach: 

- w terminie określonym w niniejszym Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana liczba Akcji serii B 
stanowiąca minimalny próg dojścia emisji do skutku, 

- Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 
emisji Akcji serii B w terminie sześciu miesięcy od dnia udzielenia zgody na dopuszczenie akcji do 
publicznego obrotu, lub  

- wydane zostanie prawomocne postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii B.  

Zwraca się jednak uwagę, że Zarząd Emitenta jest zobowiązany do zgłoszenia we właściwym terminie do sądu 
rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. W związku z powyższym Emitent w praktyce nie 
przewiduje sytuacji, w której z powodu niewypełnienia któregokolwiek z ww. zobowiązań emisja nie doszłaby do 
skutku. 

Zgodnie z treścią pkt 11.2.6 w rozdziale III Prospektu Oferta Sprzedaży Akcji serii A1 nie dojdzie do skutku  
w przypadku, gdy w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana i opłacona liczba 
Akcji serii B stanowiąca minimalny próg dojścia emisji do skutku. W takim wypadku zgodnie z pkt 11.2.5.7. 
Wprowadzający nie dokona przydziału Akcji serii A1. 

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego niedojście Oferty Publicznej do skutku inwestorzy nie otrzymają 
subskrybowanych przez nich akcji, a wpłacone przez inwestorów kwoty zostaną zwrócone na zasadach określonych 
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w Rozdziale III pkt 11.2.6 Prospektu, zawierającym szczegółowy opis przypadków oraz postępowania na wypadek 
niedojścia emisji do skutku. 

2.3.2. Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii C do skutku 
Emisja Akcji serii C może nie dojść do skutku, jeżeli: 
− nie zostanie objęty żaden Warrant Subskrypcyjny; 
− nie zostaną spełnione warunki finansowe określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich; 
− Akcje serii C nie zostaną subskrybowane i należycie opłacone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 11.3 

Rozdziału III Prospektu. 

2.3.3. Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości  
Poziom kursu oraz płynność obrotu akcji notowanych na GPW zależy od wzajemnych relacji podaży i popytu. 
Wielkości te są wypadkową nie tylko wyników osiąganych przez notowane spółki, ale zależą również m.in. od 
czynników makroekonomicznych czy trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Zwraca się uwagę 
inwestorów, że obecnie akcjonariat Emitenta jest mocno skoncentrowany, co może niekorzystnie wpływać na 
płynność akcji Emitenta. Istnieje ryzyko, że inwestor nabywający akcje Emitenta nie będzie mógł ich zbyć  
w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

2.3.4. Ryzyko podaży akcji ze strony obecnych akcjonariuszy Spółki 

Dotychczasowy akcjonariat Spółki jest mocno skoncentrowany – Podmiot Dominujący – Amicus Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest posiadaczem 88,3% akcji Emitenta. Ponadto Koelner  
– Nieruchomości Sp. z o.o. dysponuje 5,4% pakietem akcji Emitenta. Wskazani powyżej dotychczasowi 
akcjonariusze Emitenta zobowiązali się nie zbywać posiadanych przez siebie akcji Emitenta przez okres 12 miesięcy 
od daty dokonania przydziału Akcji serii B oraz Akcji serii A1. Nie można jednak wykluczyć, iż po upływie tego 
terminu jej obecni akcjonariusze będą chcieli sprzedać posiadane przez siebie akcje Spółki lub ich część, co może 
mieć negatywny wpływ na kurs akcji Koelner S.A. na GPW. 

2.3.5. Ryzyko podaży akcji ze strony nabywców Akcji serii C 

Nabywcami Akcji serii C, oferowanymi na podstawie niniejszego Prospektu, będą pracownicy Spółki i inne osoby, 
mające kluczowy wpływ dla rozwoju Grupy Koelner. Akcje serii C nabywane będą w krótkich interwałach 
czasowych, po cenie nominalnej, która prawdopodobnie odbiegać będzie znacznie od ceny określonej przez rynek. 
W związku z powyższym powstaje ryzyko polegające na okresowym zwiększeniu podaży akcji pochodzących od 
Osób Uprawnionych, które będą próbować zrealizować wartość różnicy pomiędzy ceną emisyjną Akcji serii C a ich 
ceną rynkową. Emitent oraz Oferujący podejmą zgodne z praktyką rynkową działania zmierzające do 
zminimalizowania negatywnego wpływu zwiększonej podaży akcji na giełdowy kurs akcji Emitenta. 

2.3.6. Ryzyko rynku kapitałowego 

Inwestor nabywający akcje w publicznym obrocie ponosi ryzyko związane ze zmianami kursów na rynku wtórnym. 
Kurs akcji i jego tendencje są wypadkową sytuacji finansowej Emitenta, ale również wielu innych czynników, w tym 
trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Należy również zaznaczyć, iż inwestycje dokonywane bezpośrednio 
w akcje, będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, generalnie cechują się większym 
ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy też w skarbowe papiery 
wartościowe. 

2.3.7. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań 

W przypadku uznania, że Emitent narusza obowiązujące na GPW przepisy lub wymaga tego interes  
i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy na podstawie § 28 Regulaminu Giełdy może podjąć decyzję  
o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta na okres do trzech miesięcy. W takiej sytuacji zbycie posiadanych Akcji 
Emitenta może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, jak  
i z uzyskaniem ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu Akcji przed zawieszeniem ich 
notowań. 

2.3.8. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego: 

– jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego poza określonymi w § 29  
ust. 1 pkt 1) i 2) Regulaminu Giełdy, 
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– na wniosek Emitenta, 

– wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

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

– jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze 
wartościowym, 

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

– wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

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

2.3.9. Ryzyko nałożenia przez KPWiG kar w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem 
obowiązków oraz wykluczenia papierów wartościowych z publicznego obrotu 

W przypadku, gdy spółka publiczna nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 76-81, art. 81c, art. 81d ust. 5 
i 6, art. 84, lub wynikających z przepisów, o których mowa w art. 63, art. 73, art. 75, art. 82, art. 83, art. 83a, art. 148 
i art. 161e Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, albo wykonuje je nienależycie – KPWiG może 
wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu albo nałożyć karę pieniężną  
w wysokości do 500.000 PLN, albo zastosować łącznie wyżej wymienione sankcje. W przypadku wykluczenia Akcji 
Emitenta z publicznego obrotu ich zbycie może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów, jak i z uzyskaniem ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu Akcji 
przed wykluczeniem ich z publicznego obrotu. 

2.3.10. Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

Emitent podejmie wszelkie działania mające na celu szybkie wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu giełdowego. Jednak 
inwestorzy powinni mieć świadomość, że wskutek procedur związanych z rejestracją w KRS, a także ewentualnymi 
opóźnieniami rejestracji w KDPW związanymi z kompletnością dokumentacji oraz terminowością jej przekazania przez 
Emitenta oraz wskutek wewnętrznych procedur GPW, może nastąpić niezależne od Emitenta opóźnienie lub odmowa 
związana z wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu giełdowego. Wskutek powyższego Zarząd Spółki nie może 
zagwarantować, że Akcje Emitenta zostaną wprowadzone do notowań w terminie podanym w Prospekcie. 

W odniesieniu do Akcji serii C należy zwrócić uwagę, iż będą one mogły być wprowadzone do obrotu giełdowego 
po spełnieniu warunków obowiązujących na GPW. Warunki te określa obecnie m.in. „Wspólne stanowisko Rady  
i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 czerwca 2003 r.”. Zgodnie z jednym  
z kryteriów określonych w ww. stanowisku, w sytuacji gdy różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki 
ubiegającej się o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami 
ich ustalenia nie minął 1 rok, akcje uprzywilejowane cenowo mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do 
obrotu giełdowego w ciągu 18 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o emisji akcji 
cenowo uprzywilejowanych. 

W przypadku Akcji serii C różnica cen, o których mowa powyżej, przekraczać będzie 50%. Stąd też należy przyjąć, 
że pierwszy termin, w którym Akcje serii C będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na GPW, nastąpi po upływie 
18 miesięcy od daty NWZA Emitenta, na którym podjęta została decyzja o emisji oraz ustaleniu ceny emisyjnej 
Akcji serii C, czyli terminem tym będzie 7 stycznia 2006 r.  

W odniesieniu do Akcji serii A1 nie będących przedmiotem Oferty Sprzedaży może również mieć zastosowanie 
„Wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 czerwca  
2003 r.”. Jednakże Zarząd GPW może wprowadzić ww. akcje bez zachowania terminu wynikającegio  
z przedmiotowego stanowiska. 

2.3.11. Ryzyko związane z PDA 

Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością podjęcia decyzji przez Zarząd Giełdy o niewprowadzaniu Praw do 
Akcji serii B do obrotu giełdowego, niedopuszczenia Praw do Akcji serii B do obrotu giełdowego, jak również  
z charakterem obrotu PDA na rynku giełdowym. Zarząd Emitenta może po zakończeniu subskrypcji Akcji serii B 
zdecydować o niewprowadzaniu PDA do obrotu giełdowego. Z kolei dopuszczenie PDA wymaga szczegółowych 
ustaleń z KDPW i GPW. Natomiast charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji 
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Akcji serii B posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości ceny emisyjnej Akcji serii B. Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to odnotowanie straty, w sytuacji gdy cena, jaką zapłacą 
oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji serii B. 

3. Wybrane dane finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r.* 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

 

Przychody ze sprzedaży 74 729 117 724 105 915 73 067 

Zysk z działalności operacyjnej 13 775 15 773 16 136 8 047 

Zysk brutto 12 876 11 896 10 974 3 885 

Zysk netto 10 380 11 152 8 610 2 202 

Aktywa razem  118 402 84 090 95 878 69 006 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 211 44 110 73 704 55 362 

Zobowiązania długoterminowe 7 107 95 764 9 776 

Zobowiązania krótkoterminowe  41 076 42 485 71 266 41 639 

Kapitał własny (aktywa netto) 54 459 39 256 21 820 13 296 

Kapitał zakładowy 23 000 23 000 17 250 17 250 

Liczba akcji (sztuki) 23 000 000 23 000 000 17 250 000 17 250 000 

Zysk na jedną akcję zwykłą** (w zł) 0,45 0,56 0,50 0,70 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą** (w zł) 0,45 0,56 0,50 0,70 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - - - 
* dane nieaudytowane 
** wyliczony na podstawie średnioważonej liczby akcji w ciągu okresu obrachunkowego 
Źródło: Emitent 

Podstawowe dane finansowe Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r.* 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

 

Przychody ze sprzedaży 73 215 108 437 92 342 55 360 

Zysk z działalności operacyjnej 12 744 15 905 12 594 7 591 

Zysk brutto 11 876 11 762 4 352 5 071 

Zysk netto 9 766 11 279 1 414 3 442 

Aktywa razem  113 792 84 142 95 543 43 804 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 072 43 488 71 907 22 630 

Zobowiązania długoterminowe 5 637 0 0 3 198 

Zobowiązania krótkoterminowe  36 134 42 032 70 288 19 393 

Kapitał własny (aktywa netto) 70 720 40 654 23 635 21 174 

Kapitał zakładowy 23 000 23 000 17 250 17 250 

Liczba akcji (sztuki) 23 000 000 23 000 000 17 250 000 17 250 000 

Zysk na jedną akcję zwykłą** (w zł) 0,42 0,56 0,08 1,09 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą** (w zł) 0,42 0,56 0,08 1,09 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - - - 
* dane nieaudytowane 
** wyliczony na podstawie średnioważonej liczby akcji w ciągu okresu obrachunkowego 
Źródło: Emitent 
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4. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej  
i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 19,1%* 28,4% 39,5% 16,6% 

Stopa zwrotu z aktywów 8,8%* 13,3% 9,0% 3,2% 

Rentowność sprzedaży  17,8% 12,4% 13,3% 10,1% 

Rentowność działalności operacyjnej  18,4% 13,4% 15,2% 11,0% 

Rentowność netto 13,9% 9,5% 8,1% 3,0% 

Stopa wypłaty dywidendy  - - - - 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,2 1,1 3,4 4,2 
* - Wskaźniki rentowności aktywów ogółem oraz kapitałów własnych nie zostały zannualizowane 
Źródło: na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 13,8%* 27,7% 6,0% 16,3% 

Stopa zwrotu z aktywów 8,6%* 13,4% 1,5% 7,9% 

Rentowność sprzedaży  17,4% 13,8% 15,3% 12,0% 

Rentowność działalności operacyjnej  17,4% 14,7% 13,6% 13,7% 

Rentowność netto 13,3% 10,4% 1,5% 6,2% 

Stopa wypłaty dywidendy  - - - - 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,6 1,1 3,0 1,1 
* Wskaźniki rentowności aktywów ogółem oraz kapitałów własnych nie zostały zannualizowane 
Źródło: na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Zasady wyliczania wskaźników zostały zamieszczone w Rozdziale VI pkt 1 Prospektu. 

5. Informacje o przyznanym ratingu 
Według informacji posiadanych przez Emitenta, dla Emitenta i jego zobowiązań nie została przeprowadzona ocena 
klasyfikacyjna (rating) ryzyka inwestycyjnego związanego z emitowanymi przez niego papierami wartościowymi 
oraz jego zdolnością kredytową. 

6. Cele emisji, których realizacji służyć mają wpływy z emisji 
Celem emisji Akcji serii B jest zapewnienie Emitentowi środków na realizację części z przyjętego na okres od  
II półrocza 2004 do końca roku 2006 programu inwestycyjnego, wynikającego z założonej strategii rozwoju. Zarząd 
Emitenta szacuje, iż wpływy z emisji powinny zamknąć się w przedziale 65-75 mln zł. Emitent przewiduje,  
że wpływy te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących projektów: 

Planowane cele emisji Grupy Koelner (w mln zł) 

1. Modernizacja i rozbudowa działu 
logistyki i magazynów 

Inwestycje budowlane w magazynach, siedzibie i biurach Spółki, zakup wyposażenia 11-13 

2. Rozbudowa potencjału produkcyjnego 
pod nowe asortymenty 

Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, oprzyrządowania oraz akcesoriów 
produkcyjnych, projekt automatyki i robotyki działu produkcji 

16-20 

3. Rozbudowa sieci sprzedaży na rynku 
krajowym 

Budowa 7 nowych regionalnych centrów dystrybucji hurtowej oraz detalicznej 
(Warszawa, Kraków, Górny Śląsk, Poznań, Trójmiasto – wraz z magazynem 
eksportowo-importowym, Łódź, Szczecin) 

14-17 

4. Rozwój sieci spółek zagranicznych Rozwój i dokapitalizowanie obecnie istniejącej sieci sprzedaży oraz akwizycje 
podmiotów z branży w Europie Środkowo-Wschodniej, powołanie przedstawicielstw 
w Europie Zachodniej 

20-25 
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5. Wprowadzenie nowych asorty- 
mentów produktów i towarów 

Zakup środków trwałych (nie służących bezpośrednio do produkcji), promocja marki 
oraz zwiększenie środków obrotowych 

8-10 

Razem 69-85 
Źródło: Emitent 

Cele emisji będą realizowane w kolejności, w jakiej zostały przedstawione powyżej. 

Finansowane z emisji Akcji serii B projekty inwestycyjne wiążą się przede wszystkim z: 

1. Projektem rozbudowy regionalnych centrów dystrybucji, którego główne założenia obejmują:  

– budowę w roku 2005 pięciu regionalnych centrów dystrybucji hurtowej i detalicznej, w tym trzech  
w kraju (Warszawa, Śląsk, Poznań) oraz dwóch zagranicznych – w Bukareszcie i w Wilnie. 

– budowę w roku 2006 sześciu regionalnych centrów dystrybucji hurtowej i detalicznej, w tym czterech  
w kraju (Trójmiasto, Kraków, Łódź i Szczecin) i dwóch zagranicznych – w Pradze i Sofii. 

2. Rozbudową i modernizacją działu logistyki i magazynów. Dzięki inwestycjom budowlanym oraz związanym 
z zakupem wyposażenia możliwe powinno stać się zwiększenie skali sprzedaży oraz przyspieszenie terminu 
realizacji dostaw. 

3. Rozbudową potencjału produkcyjnego oraz wprowadzeniem nowych asortymentów. W związku z tym,  
iż celem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest zbliżenie oferty asortymentowej do zakresu oferowanego 
przez konkurentów zachodnioeuropejskich, konieczny jest zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz 
innych środków trwałych umożliwiających zwiększenie zakresu oferty oraz skali sprzedaży. Z celem tym 
związane są także wydatki na promocję sprzedaży oraz na zwiększenie kapitału obrotowego. 

4. Rozwojem i dokapitalizowaniem obecnie istniejącej sieci sprzedaży oraz akwizycją podmiotów z branży  
w Europie Środkowo-Wschodniej, a także powołaniem przedstawicielstw w Europie Zachodniej. Realizacja 
polityki ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej ma doprowadzić do przejęcia części rynków 
zagranicznych w branży budowlanej, na których sprzedawany jest asortyment oferowany przez Koelner S.A., 
oraz do umocnienia pozycji Spółki w stosunku do znaczących konkurentów z Europy Zachodniej. 

Szczegółowy opis realizowanych celów inwestycyjnych, w tym ze środków pochodzących z emisji akcji, został 
zamieszczony w Rozdziale VI pkt 6.2 Prospektu. 

Emitent szacuje, że środki z emisji powinny wystarczyć na sfinansowanie założonych celów. W przypadku 
uzyskania mniejszych wpływów niż zakładane Emitent będzie wykorzystywał środki własne lub inne dostępne 
formy finansowania oparte na finansowaniu dłużnym, w tym leasingu finansowym lub kredycie bankowym. 

Wpływy z emisji nie będą przeznaczone długoterminowo na spłatę zadłużenia.  

Nabywanie składników majątkowych ze środków pochodzących z wpływów z emisji nie będzie odbywało się na 
warunkach odbiegających od dotychczasowych. Emitent nie zamierza nabywać składników majątkowych od 
podmiotów z nim powiązanych. 

Do momentu realizacji celów emisji Akcji serii B pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na przejściowe 
zwiększenie płynności bieżącej Spółki. Zostaną one wykorzystane na zwiększenie środków obrotowych Spółki  
w pierwszym półroczu 2005 roku, w tym na zasilenie środków w rachunku bieżącym, co wiąże się ze spłatą na 
krótki czas salda debetowego w wysokości ok. 18 mln zł, a także na krótkoterminowe lokaty. 

Emitent, przygotowując się do realizacji celów emisji, dokonał analizy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 
dokonał przeglądu niezbędnych działań koniecznych do rozpoczęcia zamierzonych inwestycji. W szczególności Emitent: 
− zakupił grunty pod centrum logistyczne od miasta Wrocławia, 
− podpisał kontrakty na dostawy maszyn i urządzeń, 
− zakupił grunt wraz z pozwoleniem na budowę w celu realizacji budowy regionalnego centrum dystrybucji 

hurtowej i detalicznej na przedmieściach Warszawy, 
− dokonał wyboru programów do wdrożenia rozbudowy systemów informatycznych. 

Ponadto Grupa Koelner prowadzi zaawansowane prace w zakresie: 
− rozbudowy działu projektowania i narzędziowni, 
− projektu budowlano-funkcjonalnego nowego centrum logistycznego we Wrocławiu, 
− procesu zatrudniania nowych pracowników w oddziałach zagranicznych, 
− negocjacji z Politechniką Wrocławską w sprawie wspólnych prac dotyczących rozwoju technologii wtrysku 

tworzyw sztucznych. 
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Dotychczasowe emisje akcji przeprowadzane przez Emitenta w okresie ostatnich pięciu lat zostały przeznaczone na 
zasilenie środków obrotowych. Środki uzyskane z tych emisji były wykorzystane zgodnie z celami emisji. Emitent  
w okresie ostatnich pięciu lat nie przeprowadził emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. 

Emisje akcji Koelner S.A. 

Oznaczenie serii* Cel emisji Liczba akcji Wysokość dokonanych wpłat 
na akcje (w zł) 

Data rejestracji emisji 
w KRS 

Seria A Kapitał założycielski 100.000 100.000 18.04.2000 r. 

Seria B Zasilenie środków obrotowych 1.374.375 1.374.375 30.09.2000 r. 

Seria C Zasilenie środków obrotowych 14.525.625 14.525.625 19.11.2001 r. 

Seria D Zasilenie środków obrotowych 1.250.000 1.250.000 25.01.2002 r. 

Seria E Zasilenie środków obrotowych 5.750.000 5.750.000 11.07.2003 r. 

Razem  23.000.000 23.000.000  
* W dniu 16 czerwca 2004 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez umorzenie 10.500 akcji serii A, 13.875 akcji serii B oraz 
wszystkich akcji serii C i E i jednocześnie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 20.300.000 akcji serii F; wszystkie 
akcje nowej emisji zostały objęte przez Amicus Sp. z o.o. Sp.k. (szczegóły dotyczące emisji akcji serii F są opisane w pkt 11 Rozdziału IV Prospektu) 
Źródło: Emitent 

Na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lipca 2004 roku wszystkie 
akcje Spółki zostały zamienione na Akcje serii A1. 

7. Zmiana celów emisji 
W opinii Emitenta powyżej określone cele emisji nie ulegną zmianie, zaś cele emisji Akcji serii C nie mogą być 
zmieniane, gdyż akcje te są przeznaczone dla posiadaczy Warrantów. 

Organem uprawnionym do dokonania zmiany celów, na które zostaną przeznaczone środki pochodzące z emisji 
Akcji, jest Zarząd Emitenta.  

Przepisy KSH nie przewidują żadnych dodatkowych wymogów, które muszą być spełnione, aby Zarząd mógł podjąć 
uchwały o zmianie celów emisji. Statut Emitenta przewiduje konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady 
Nadzorczej na dokonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie przewyższającej dwa miliony złotych ponad wydatki 
zaplanowane w budżecie Emitenta. 

W przypadku zaistnienia okoliczności, które wymuszą zmianę celów emisji, decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd  
w formie uchwały i przedstawi Radzie Nadzorczej proponowane, nowe cele wydatkowania środków pochodzących  
z Emisji. 

Informacje dotyczące zmiany celów emisji lub wykorzystania środków w sposób odmienny od określonych powyżej 
celów emisji będą podawane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi w trybie art. 81 ust. 1, tj. w formie raportu bieżącego przekazanego do KPWiG i Polskiej 
Agencji Prasowej niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż  
w terminie 24 godzin. Ponadto, gdy zmiana celów emisji nastąpiłaby w okresie ważności Prospektu, informacja ta 
będzie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu”  
w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie celów emisji. 

8. Podstawowe czynniki mające wpływ na cenę emisyjną oraz cenę sprzedaży 
oferowanych papierów wartościowych oraz zasady ustalenia tej ceny. 

Podstawowe czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji serii B oraz cenę sprzedaży Akcji serii A1 

Cena emisyjna Akcji serii B oraz cena sprzedaży Akcji serii A1 zostaną określone odpowiednio przez Zarząd 
Emitenta oraz Wprowadzającego, na podstawie rekomendacji Oferującego wydanej w oparciu o przeprowadzony 
przed Publiczną Subskrypcją Akcji serii B proces budowania Księgi Popytu. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji 
serii B zostaną uwzględnione następujące czynniki: 
− ocena poziomu i wrażliwości cenowej popytu inwestorów określona na podstawie budowy Księgi Popytu, 
− przewidywane przyszłe wyniki finansowe Emitenta, 
− obecna wartość Emitenta, określona przy zastosowaniu wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych oraz wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi, 
− przewidywany rozwój rynku zamocowań, elementów wykończeniowych dla budownictwa oraz narzędzi  

i elektronarzędzi, 
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− strategia rozwoju Emitenta, 
− prognozy rozwoju sytuacji na rynku kapitałowym, 
− czynniki ryzyka wymienione w Rozdziale I pkt 2 Prospektu. 

Podstawowe czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji serii C 

Emisja Akcji serii C jest skierowana do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych i jest wykonaniem Programu Opcji 
Menedżerskich wdrożonego w Spółce. Cena emisyjna Akcji serii C, ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia  
z dnia 7 lipca 2004 r., jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł za akcję. 

9. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych 
nabywców 

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję serii B (w zł) 

Cena emisyjna jednej Akcji serii B ● 

Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją* 3,25 

Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji ● 

Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) ● 

Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję serii B ● 
* Dane na dzień 31 sierpnia 2004 r. dla maksymalnej wielkości emisji 7.000.000 akcji 
Źródło: Emitent 

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję serii C (w zł) 

Cena emisyjna jednej Akcji serii C 1,00 

Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją* 3,25 

Spadek wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji 0,10 

Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma) 3,15 

Wzrost wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję serii C 2,15 
* Dane na dzień 31 sierpnia 2004 r. dla maksymalnej wielkości emisji w Ofercie Menedżerskiej 1.060.000 akcji 
Źródło: Emitent 

Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy 

Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny do kapitału 
spółki 

Średnia cena zapłacona 
za 1 akcję (zł) 

 

ilość procent wartość (tys. zł) procent  

Dotychczasowi akcjonariusze 23.000.000 74,1% 23.000 ● 1,00 

Nowi nabywcy Akcji serii B* 7.000.000 22,5% ● ● ● 

Nowi nabywcy Akcji serii C* 1.060.000 3,4% 1.060 ● 1,00 

Razem 31.060.000 100,0% ● 100,0% ● 
* Dla maksymalnych wielkości emisji 
Źródło: Emitent 

10. Dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań Emitenta na 
dzień, który przypada nie wcześniej niż 60 dni od daty sporządzenia 
Prospektu lub jego aktualizacji 

Wartość księgowa netto i wartość zobowiązań (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 31 sierpnia 2004 r. 

Wartość księgowa Emitenta na dzień 31 sierpnia 2004 r. w tys. zł 74 685 

Zobowiązania ogółem Emitenta na dzień 31 sierpnia 2004 r. w tys. zł, w tym: 47 833 

Zobowiązania długoterminowe 7 514 

Zobowiązania krótkoterminowe 40 319 
Źródło: Emitent 
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ROZDZIAŁ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 

1. Emitent 

1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 
Firma Spółki:    Koelner Spółka Akcyjna 

Skrót firmy:    Koelner S.A. 

Siedziba Spółki:    Wrocław 

Adres Spółki:    ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław 

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon:     +48 (71) 326 01 00 

Faks:      +48 (71) 372 61 11 

Adres poczty elektronicznej: info@koelner.com.pl 

Strona internetowa:    www.koelner.com.pl 

1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 

W imieniu Emitenta działają Członkowie Zarządu:  

Radosław Koelner – Prezes Zarządu  

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 

Informacje o adresach Członków Zarządu Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

1.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta 

Działając w imieniu Emitenta, niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne 
i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, 
a także, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania 
Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową 
Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. 

 

Radosław Koelner Tomasz Mogilski 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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2. Wprowadzający  

2.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Firma Spółki:    Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  

Skrót firmy:    Amicus Sp. z o.o. Sp.k. 

Siedziba Spółki:    Wrocław 

Adres Spółki:    ul. Kwidzyńska 6C, 51-416 Wrocław 

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon:     +48 603 808 353 

Faks:      +48 (71) 37 26 111 

Adres poczty elektronicznej: amicus@koelner.com.pl 

Strona internetowa:    - 

2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 
W imieniu Wprowadzającego działa komplementariusz – spółka „Amicus Sp. z o.o." z siedzibą we Wrocławiu. Do 
reprezentowania komplementariusza uprawniony jest samodzielnie: 

Piotr Kopydłowski – Prezes Zarządu Amicus Sp. z o.o.  

Informacje o adresie Prezesa Zarządu zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

2.3. Opis powiązań Wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu  
z Emitentem i Podmiotem Dominującym 

Wprowadzający jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 88,3% akcji w jego kapitale zakładowym i taki sam udział  
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (patrz Rozdział IV punkt 11 oraz Rozdział VII punkt 15). 

Komplementariuszem Wprowadzającego jest spółka Amicus Sp. z o.o., której wspólnikami posiadającymi po 50% 
udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników są panowie Przemysław Koelner oraz 
Radosław Koelner. Osoby te są również akcjonariuszami oraz członkami organów Emitenta (patrz rozdział IV, punkt 
11 oraz Rozdział VII, punkty 3.1.1 i 3.2.1). 

Komandytariuszami Wprowadzającego są: Przemysław Koelner, Radosław Koelner oraz Krystyna Koelner, którzy 
są również założycielami, akcjonariuszami i członkami władz Emitenta (patrz Rozdział IV, punkty 6 i 11 oraz 
Rozdział VII, punkty 3.1.1, 3.2.1 i 3.2.2). 

Prezes jednoosobowego zarządu Amicus Sp. z o.o. – pan Piotr Kopydłowski, jest równocześnie prokurentem 
Emitenta.  

Poza powyższymi powiązaniami nie istnieją żadne inne powiązania organizacyjne, kapitałowe, personalne ani 
umowne pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem. 

Wprowadzający jest równocześnie Podmiotem Dominującym. 

2.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Wprowadzającego 

Działając w imieniu Wprowadzającego, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, 
rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 
prawa, a także, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne 
zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową  
i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. 
 

Piotr Kopydłowski 

Prezes Zarządu Amicus Sp. z o.o. 
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3. Podmiot Dominujący  

3.1. Nazwa, siedziba i adres Podmiotu Dominującego 

Firma Spółki:    Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  

Skrót firmy:    Amicus Sp. z o.o. Sp.k. 

Siedziba Spółki:    Wrocław 

Adres Spółki:    ul. Kwidzyńska 6C, 51-416 Wrocław 

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon:     +48 603 808 353 

Faks:      +48 (71) 37 26 111 

Adres poczty elektronicznej: amicus@koelner.com.pl 

Strona internetowa:    - 

3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Podmiotu Dominującego 
W imieniu Podmiotu Dominującego działa komplementariusz – spółka „Amicus Sp. z o.o." z siedzibą we 
Wrocławiu. Do reprezentowania komplementariusza uprawniony jest samodzielnie: 

Piotr Kopydłowski – Prezes Zarządu Amicus Sp. z o.o. 

Informacje o adresie Prezesa Zarządu zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

3.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Podmiotu Dominującego 

Działając w imieniu Podmiotu Dominującego, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie  
i dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których 
ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

 

Piotr Kopydłowski 

Prezes Zarządu Amicus Sp. z o.o. 
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4. Podmioty sporządzające Prospekt 

4.1. Emitent 

4.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 

Firma Spółki:    Koelner Spółka Akcyjna 

Skrót firmy:    Koelner S.A.  

Siedziba Spółki:    Wrocław 

Adres Spółki:    ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław 

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon:     +48 (71) 326 01 00 

Faks:      +48 (71) 372 61 11 

Adres poczty elektronicznej: info@koelner.com.pl 

Strona internetowa:    www.koelner.com.pl 

4.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 

W imieniu Emitenta działają Członkowie Zarządu: 

Radosław Koelner – Prezes Zarządu  

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 

Informacje o adresach Członków Zarządu Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu:  

Rozdział II pkt 1, pkt 2; pkt 3, pkt 4.1, Rozdział VIII z wyłączeniem opinii audytora, Rozdział IX, Rozdział X 
Załącznik 1. 

4.1.3. Powiązania Emitenta i osób fizycznych działających w imieniu Emitenta z Emitentem, jego 
Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym 

4.1.3.1. Powiązania z Emitentem 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta są członkami Zarządu Emitenta. 

Ponadto Prezes Zarządu Emitenta jest również akcjonariuszem Emitenta i posiada 524.750 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A1 (2,3% wszystkich akcji) w kapitale zakładowym Emitenta (patrz Rozdział IV punkt 11). 

Wraz z bratem oraz matką, pan Radosław Koelner był założycielem Emitenta (patrz Rozdział IV punkt 6). 

Brat Radosława Koelnera (Przemysław Koelner) oraz jego matka (Krystyna Koelner) są również akcjonariuszami 
Emitenta i posiadają odpowiednio 528.625 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 (2,3% wszystkich akcji) oraz 
396.625 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 (1,7% wszystkich akcji) w kapitale zakładowym Emitenta (patrz 
Rozdział IV punkt 11).  

Brat Radosława Koelnera jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, zaś matka Radosława Koelnera jest 
Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta (patrz Rozdział VII punkty 3.2.1 i 3.2.2). 

Poza powyższymi powiązaniami nie istnieją żadne inne powiązania organizacyjne, kapitałowe, personalne ani 
umowne pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta a Emitentem. 

4.1.3.2. Powiązania z Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym 

Wprowadzający jest równocześnie Podmiotem Dominującym i posiada 88,3% akcji w kapitale zakładowym 
Emitenta (patrz Rozdział VII punkt 15). 

Radosław Koelner jest komandytariuszem Wprowadzającego. Posiada on również 50% udziałów w Amicus  
Sp. z o.o. – spółce będącej komplementariuszem Wprowadzającego. 
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Komandytariuszami Wprowadzającego są również brat oraz matka Radosława Koelnera. Ponadto jego brat posiada 
50% udziałów w Amicus Sp. z o.o. – spółce będącej komplementariuszem Wprowadzającego. 

Piotr Kopydłowski – prokurent Emitenta, jest równocześnie członkiem Zarządu Amicus Sp. z o.o.  
– komplementariusza Wprowadzającego a tym samym jest osobą uprawnioną do reprezentowania 
Wprowadzającego. 

Poza powyższymi powiązaniami nie istnieją żadne inne powiązania organizacyjne, kapitałowe, personalne ani 
umowne z Wprowadzającym i Podmiotem Dominującym. 

4.1.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta 

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest 
Emitent, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte  
w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent, są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają 
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.  

 

Radosław Koelner Tomasz Mogilski 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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4.2. Lovells H. Seisler Spółka Komandytowa – Doradca Prawny  

4.2.1. Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego 

Nazwa:    Lovells H. Seisler Spółka komandytowa 

Siedziba:    Warszawa    

Adres:     ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 

Telefon:    +48 (22) 529 29 00    

Telefaks:    +48 (22) 529 29 01    

Adres poczty elektronicznej: lovells.warsaw@lovells.com 

Adres strony internetowej:  www.lovells.com 

4.2.2. Osoba fizyczna działająca w imieniu Doradcy Prawnego 

W imieniu Doradcy Prawnego działa radca prawny Andrzej Mikosz jako pełnomocnik.  

Informacje o adresie pełnomocnika Doradcy Prawnego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu:  

Rozdział I pkt od 2.2.9 do 2.2.11, pkt 7; Rozdział II punkty 4.2; Rozdział III punkty 1, 3-10, 13-14; Rozdział IV; 
Rozdział V punkty 8 - 14 i 16-19; Rozdział VII, Rozdział X Załączniki 2-5 i Załącznik 9 

4.2.3. Powiązania pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem oraz Wprowadzającym i Podmiotem 
Dominującym 

Pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem występują następujące powiązania: 

− umowa zawarta w dniu 19 marca 2004 roku o świadczenie usług prawnych polegających na pełnieniu 
funkcji doradcy Emitenta przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji 

Z zastrzeżeniem powyższej umowy o świadczenie usług prawnych pomiędzy kancelarią prawną „Lovells H. Seisler 
Sp.k." lub panem Andrzejem Mikoszem a Emitentem lub Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym nie istnieją 
inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne. 

4.2.4. Oświadczenie o odpowiedzialności 

Działając w imieniu Lovells H. Seisler Sp.k. oświadczam, że Prospekt w częściach, za sporządzenie których 
odpowiedzialny jest Doradca Prawny, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzanie których odpowiedzialny jest Doradca Prawny, są 
prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest 
wymagane przepisami prawa. 

 

Andrzej Mikosz – radca prawny 
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4.3. BRE Corporate Finance S.A. – Doradca Finansowy 

4.3.1. Nazwa, siedziba i adres 

Firma (firma):    BRE Corporate Finance Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:   BRE Corporate Finance S.A. 

Siedziba:     Warszawa 

Adres:     ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon     +48 (22) 332 22 00 

Faks:      +48 (22) 332 22 01 

Adres poczty elektronicznej:  office@bcf.pl  

Strona internetowa:   www.bcf.pl 

4.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu BRE Corporate Finance S.A. 

W imieniu BRE Corporate Finance S.A., jako podmiotu sporządzającego Prospekt, działają następujące osoby 
fizyczne: 

Piotr Gałązka   Prezes Zarządu  

Leszek Filipowicz  Wiceprezes Zarządu 

Informacja o adresach osób działających w imieniu BRE Corporate Finance S.A. została objęta złożonym do 
KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność osób działających w imieniu BRE Corporate Finance S.A. jest ograniczona do następujących 
części Prospektu: Rozdział I pkt 1, pkt 2.1, pkt 2.2 z wyłączeniem ppkt od 2.2.9 do 2.2.11, pkt 3-6 i 8-10, Rozdział II 
pkt 4.3; Rozdział III pkt 2; Rozdział V pkt 1-7 i 15, Rozdział VI, Rozdział X Załącznik nr 9. 

4.3.3. Powiązania pomiędzy BRE Corporate Finance S.A. a Emitentem oraz Wprowadzającym 
(Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy BRE Corporate Finance S.A. i osobami fizycznymi 
działającymi w jego imieniu a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne 
ani umowne z wyjątkiem poniższych: 

− umowa zawarta w dniu 26 marca 2004 r. na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty 
sprzedaży akcji i publicznej subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. wraz z aneksem do tej 
umowy z dnia 20 lipca 2004 r. zawartym z Emitentem oraz Wprowadzającym. 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej subskrypcji akcji nowej emisji  
w związku z programem opcji menedżerskich z dnia 9 lipca 2004 r. 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej 
subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. z dnia 20 lipca 2004 r. zawarta z Emitentem oraz 
Wprowadzającym. 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy BRE Corporate Finance S.A. i osobami fizycznymi 
działającymi w jego imieniu a Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) nie występowały 
żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych: 

− aneks z dnia 20 lipca 2004 r. do umowy z dnia 26 marca 2004 r. na pełnienie roli doradcy przy 
przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej subskrypcji akcji nowej emisji spółki 
Koelner S.A., zawartym z Emitentem oraz Wprowadzającym. 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej 
subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. z dnia 20 lipca 2004 r. zawarta z Emitentem oraz 
Wprowadzającym. 
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4.3.4. Oświadczenie o odpowiedzialności 

Niniejszym oświadczamy, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest BRE Corporate Finance S.A., zostały 
sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że zawarte w nich informacje są prawdziwe i 
rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 
prawa. 

 

Piotr Gałązka Leszek Filipowicz 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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4.4. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. – Oferujący 

4.4.1. Nazwa, siedziba i adres 

Nazwa (firma):    Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna 

Skrót firmy:     Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

Siedziba:     Warszawa 

Adres:     ul. Wspólna 47/49; 00-684 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon:     +48 (22) 697 47 00 

Faks:      +48 (22) 697 48 20 

Adres poczty elektronicznej: brebrokers@breinwest.com.pl 

Strona internetowa:   http://www.brebrokers.com.pl 

4.4.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.  

W imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., jako podmiotu sporządzającego Prospekt, działają następujące 
osoby fizyczne: 

Adam Jaroszewicz    – Wiceprezes Zarządu 

Konrad Zawisza   – Pełnomocnik, Dyrektor Biura Rynku Pierwotnego 

Informacja o adresach osób działających w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. została objęta złożonym 
do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność osób działających w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. jest ograniczona do 
następujących części Prospektu: Wstęp, Rozdział I pkt 2.3.; Rozdział II pkt 4.4., 6; Rozdział III pkt 11 i 12; Rozdział 
X Załączniki nr 6-9. 

4.4.3. Powiązania pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. a Emitentem oraz 
Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami 
fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych: 

− umowa zawarta w dniu 26 marca 2004 r. na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty 
sprzedaży akcji i publicznej subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. wraz z aneksem do tej 
umowy z dnia 20 lipca 2004 r. zawartym z Emitentem oraz Wprowadzającym 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej subskrypcji akcji nowej emisji  
w związku z programem opcji menedżerskich z dnia 9 lipca 2004 r. 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej 
subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. z dnia 20 lipca 2004 r. zawarta z Emitentem oraz 
Wprowadzającym 

− umowa przechowania papierów wartościowych spółki Koelner S.A. z dnia 23 lipca 2004 r. 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami 
fizycznymi działającymi w jego imieniu a Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) nie 
występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych: 

− aneks z dnia 20 lipca 2004 r. do umowy z dnia 26 marca 2004 r. na pełnienie roli doradcy przy 
przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej subskrypcji akcji nowej emisji spółki 
Koelner S.A., zawartym z Emitentem oraz Wprowadzającym 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej 
subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. z dnia 20 lipca 2004 r. zawarta z Emitentem oraz 
Wprowadzającym. 
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4.4.4. Oświadczenie o odpowiedzialności 

Niniejszym oświadczamy, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., 
zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że zawarte w nich informacje są 
prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest 
wymagane przepisami prawa. 

 

Adam Jaroszewicz Konrad Zawisza 

Wiceprezes Zarządu Pełnomocnik 
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5. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych 

5.1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Firma Spółki:  HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.  

Skrót firmy:  HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 

Siedziba Spółki:  Poznań   

Adres Spółki:  ul. Składowa 4, 61-897 Poznań   

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon:   +48 (61) 85 38 111   

Faks:   +48 (61) 85 38 222   

E-mail:  poznan@frackowiak.com.pl 

Strona internetowa:  www.frackowiak.com.pl   

5.2. Podstawa uprawnień do wydania opinii o badanych sprawozdaniach finansowych 
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wydane przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer ewidencyjny 238. 

5.3. Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych 

W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., w zakresie odpowiedzialności za opinię o prawidłowości, 
rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2003 r. oraz za opinię o prawidłowości, 
rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2003 r. zawartego  
w Prospekcie działają:  

Cecylia Pol – Prezes Zarządu  

Biegły Rewident nr 5282/782 

 

Tomasz Wróblewski 

Wiceprezes Zarządu 

Adresy osób reprezentujących HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. zostały objęte wnioskiem o niepublikowane  
i przedstawione KPWiG w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 

Osoby działające w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. odpowiedzialne są za sporządzenie następującej 
części Prospektu: Rozdział II pkt 5. – Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz za opinie 
wydane przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. zamieszczone w Rozdziale VIII Prospektu – Sprawozdania 
finansowe. 

5.4. Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta 
Biegłym rewidentem dokonującym badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.- 
-31.12.2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres 1.01.-31.12.2003 r. zawartych  
w Prospekcie jest: 

Przemysław Kędzia 

Biegły Rewident 

Nr 9527/7103 

Adres biegłego rewidenta został objęty wnioskiem o niepublikowane i przedstawiony KPWiG w „Informacjach 
objętych wnioskiem o niepublikowanie”. 
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5.5. Powiązania pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  
a Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osoby działające w jego imieniu powiązane są z Emitentem umowami, 
których przedmiotem jest: 

1. Umowa zawarta w dniu 22 marca 2004 r. wraz z późniejszymi aneksami na: 

− Wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za okres  
1.01.-31.12.2003 r. oraz o tym, że porównywalne dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami 
rozporządzenia w prospekcie.  

− Wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej za okres 1.01.-31.12.2003 r. oraz o tym, że porównywalne dane finansowe są 
sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia w prospekcie.  

− Wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Koelner S.A. za okres 
1.01.-31.12.2003 r.  

− Wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Koelner S.A. za okres 1.01.-31.12.2001 r.  

− Wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Koelner S.A. za okres 1.01.-31.12.2002 r.  

− Wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Koelner S.A. za okres 1.01.-31.12.2003 r.  

− Przygotowanie skonsolidowanego bilansu pro forma, rachunku zysków i strat pro forma, rachunku 
przepływów pieniężnych pro forma za okres 1.01.-31.12.2003 r. przyjmującego, że w skład Grupy 
Kapitałowej Koelner S.A. wchodzi również przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner. 

Poza wymienionymi powyżej nie istnieją żadne inne powiązania umowne, organizacyjne, kapitałowe czy personalne 
pomiędzy Emitentem, a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu HLB 
Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdań finansowych 
zamieszczonych w Prospekcie. 

Nie istnieją żadne powiązania umowne, organizacyjne, kapitałowe czy personalne pomiędzy Podmiotem 
Dominującym – Amicus Sp. z o.o. Sp.k. a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi  
w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdań 
finansowych zamieszczonych w Prospekcie. 

Nie istnieją żadne powiązania umowne, organizacyjne, kapitałowe czy personalne pomiędzy Wprowadzającym  
– Amicus Sp. z o.o. Sp.k. a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu HLB 
Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdań finansowych 
zamieszczonych w Prospekcie. 

5.6. Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych o wyborze na biegłego rewidenta Emitenta oraz potwierdzenie 
spełnienia warunków przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania 

Oświadczam, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych został wybrany do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 
okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Emitenta za okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2003 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami 
zawodowymi przez Radę Nadzorczą KOELNER S.A., a także, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. spełnia 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania tych sprawozdań. 

 
Cecylia Pol 

Prezes Zarządu 
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 

Biegły Rewident nr 5282/782 

Tomasz Wróblewski 
Wiceprezes Zarządu 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 
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5.7. Oświadczenie osób dokonujących badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta o spełnieniu 
warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu 

Oświadczam, że jako biegły rewident spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2003 r.  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres sprawozdawczy  
01.01.-31.12.2003 r. 

 

Przemysław Kędzia 

Biegły Rewident 

9527/7103 
 

5.8. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych oraz dokonujących badania sprawozdania 
finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Emitenta 

Oświadczamy, że: 

 jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2003 r. podlegało 
naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie 
przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności tego 
sprawozdania finansowego, którego pełna treść jest przedstawiona w dalszej części Prospektu – Rozdział VIII 
pkt 1.1., 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2003 r. 
oraz skonsolidowane dane porównywalne za okres 01.01-31.12.2002 i 01.01-31.12.2001 podlegały naszemu 
badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie 
przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię z zastrzeżeniami o prawidłowości, rzetelności i jasności tego 
sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, którego pełna treść jest przedstawiona w dalszej części 
Prospektu – Rozdział VIII pkt 2.1, w powyższej opinii zostały zawarte następujące zastrzeżenia biegłego 
rewidenta do prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres  
01.01.-31.12.2003 r. oraz danych porównywalnych: 

Zastrzeżenie 1 Zakres jednostkowych sprawozdań finansowych spółek objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym poddanych badaniu przez biegłego rewidenta. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostki dominującej (Koelner Spółka Akcyjna) oraz spółek zależnych i stowarzyszonych  
z jednostką dominującą.  

Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za okres od 1 stycznia 
2003 do 31 grudnia 2003. Sprawozdania finansowe spółek zależnych, które zostały objęte zgodnie z polityką Grupy 
Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta  
i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Zsumowane dane wynikające ze 
sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 
2003 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące łączną sumę bilansową, łączne przychody netto 
ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią odpowiednio 
13,9% skonsolidowanej sumy bilansowej, 24,9% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów  
i towarów oraz operacji finansowych i 6,8% skonsolidowanych kapitałów własnych.  

Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za okres od 1 stycznia 
2002 do 31 grudnia 2002. Sprawozdania finansowe spółek zależnych, które zostały objęte zgodnie z polityką Grupy 
Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta  
i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Zsumowane dane wynikające ze 
sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 
2002 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące łączną sumę bilansową, łączne przychody netto 
ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią odpowiednio 
10,4% skonsolidowanej sumy bilansowej wykazanej w danych porównywalnych, 29,2% skonsolidowanych 
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przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych wykazanych w danych 
porównywalnych i 5,2% skonsolidowanych kapitałów własnych wykazanych w danych porównywalnych.  

Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz spółki zależnej 
Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001. 
Sprawozdania finansowe pozostałych spółek zależnych, które zostały objęte zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej 
konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta i sprawozdania te nie 
zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Zsumowane dane wynikające ze sprawozdań finansowych spółek 
zależnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 nie poddanych badaniu przez 
biegłego rewidenta obejmujące łączną sumę bilansową, łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 
oraz operacji finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią odpowiednio 20,8% skonsolidowanej sumy 
bilansowej wykazanej w danych porównywalnych, 16,1% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży 
produktów i towarów oraz operacji finansowych wykazanych w danych porównywalnych i 18,3% skonsolidowanych 
kapitałów własnych wykazanych w danych porównywalnych.  

 

Zastrzeżenie 2 Wyłączenie marż zrealizowanych między spółkami Grupy Kapitałowej. 

Dla celów wyłączenia marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej, a zawartej w zapasach na kolejne 
dni bilansowe, jednostka dominująca przyjęła, że udział marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej  
w zapasach odpowiada przeciętnej marży zrealizowanej w transakcjach między jednostkami Grupy Kapitałowej  
w roku 2003. Ponieważ ze względu na zmianę systemu informatycznego jednostki dominującej jest praktycznie 
niemożliwe uzyskanie wiarygodnych danych o zrealizowanych marżach w latach 2001 i 2002, dla celów 
sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata wskazany udział marży obliczony za rok 
2003 zastosowano do obliczenia marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej w roku 2001 i w roku 
2002. Nie potrafimy określić, w jaki sposób wiarygodne ustalenie udziału marży zrealizowanej między spółkami 
Grupy Kapitałowej w zapasach wpłynęłoby na wartość zapasów wykazanych w skonsolidowanych danych 
porównywalnych za rok 2001 i 2002. 

W powyższej opinii zamieszczono również następującą uwagę objaśniającą: 

Nie zgłaszając dodatkowych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, pragniemy zwrócić uwagę, że do dnia wydania niniejszej 
opinii skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2001 i 2002 nie zostały złożone do ogłoszenia w Monitorze 
Polskim B oraz Krajowego Rejestru Sądowego. 

− Porównywalne jednostkowe dane finansowe, zamieszczone w Prospekcie, zostały sporządzone w sposób 
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we 
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez 
Emitenta za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, 
bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych 
porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie 
odzwierciedla dokonane przekształcenie, dane zaś porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze 
zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności  
z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych, 

− Z uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących zakresu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek 
objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poddanych badaniu przez biegłego rewidenta oraz 
wyłączenia marż zrealizowanych między spółkami Grupy Kapitałowej porównywalne skonsolidowane dane 
finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność 
przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, 
zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Grupę Kapitałową Emitenta za ostatni 
okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na 
okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie skonsolidowanych danych 
porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś skonsolidowane dane porównywalne 
zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po 
uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) 
rachunkowości i korekt błędów podstawowych, 

− Forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych 
porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne  
z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych 
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warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568, 
ze zmianami). 

 

Przemysław Kędzia 
Biegły Rewident 

9527/7103 

Tomasz Wróblewski 
Wiceprezes Zarządu 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 
 

Cecylia Pol 
Prezes Zarządu 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 
Biegły Rewident nr 5282/782 

osoby reprezentujące 
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 

podmiot uprawniony do badania  
sprawozdań finansowych wpisany 
na listę podmiotów uprawnionych 

pod nr. ewidencyjnym 238 
prowadzoną przez KIBR 
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6. Oferujący akcje objęte Prospektem 

6.1. Nazwa, siedziba i adres Oferującego 

Nazwa (firma):    Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna  

Skrót firmy:     Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

Siedziba:     Warszawa 

Adres:     ul. Wspólna 47/49; 00-684 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne: 

Telefon:     +48 (22) 697 47 00 

Faks.      +48 (22) 697 48 20 

Adres poczty elektronicznej: brebrokers@breinwest.com.pl 

Strona internetowa:   http://www.brebrokers.com.pl 

6.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego  
W imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., jako Oferującego, działają następujące osoby fizyczne: 

• Adam Jaroszewicz   – Wiceprezes Zarządu 

• Konrad Zawisza  – Pełnomocnik, Dyrektor Biura Rynku Pierwotnego 

Informacja o adresach osób działających w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. została objęta złożonym 
do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 

6.3. Powiązania Oferującego z Emitentem oraz Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec 
Emitenta) 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami 
fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych: 

− umowa zawarta w dniu 26 marca 2004 r. na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty 
sprzedaży akcji i publicznej subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. wraz z aneksem do tej 
umowy z dnia 20 lipca 2004 r. zawartym z Emitentem oraz Wprowadzającym 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej subskrypcji akcji nowej emisji  
w związku z programem opcji menedżerskich z dnia 9 lipca 2004 r. 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej 
subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. z dnia 20 lipca 2004 r. zawarta z Emitentem oraz 
Wprowadzającym 

− umowa przechowania papierów wartościowych spółki Koelner S.A. z dnia 23 lipca 2004 r. 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami 
fizycznymi działającymi w jego imieniu a Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) nie 
występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych: 

− aneks z dnia 20 lipca 2004 r. do umowy z dnia 26 marca 2004 r. na pełnienie roli doradcy przy 
przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej subskrypcji akcji nowej emisji spółki 
Koelner S.A., zawartym z Emitentem oraz Wprowadzającym 

− umowa na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej oferty sprzedaży akcji i publicznej 
subskrypcji akcji nowej emisji spółki Koelner S.A. z dnia 20 lipca 2004 r. zawarta z Emitentem oraz 
Wprowadzającym. 
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6.4. Oświadczenie o odpowiedzialności 
Działając w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., jako podmiotu oferującego Akcje serii A1, B, C 
Emitenta w publicznym obrocie papierami wartościowymi, oświadczamy, iż Oferujący dołożył należytej zawodowej 
staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania Akcji serii A1, B, C Spółki do publicznego 
obrotu. 

 

Adam Jaroszewicz Konrad Zawisza 

Wiceprezes Zarządu Pełnomocnik 
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ROZDZIAŁ III – DANE O EMISJI 

1. Rodzaj, liczba i wartość oferowanych papierów wartościowych 
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych jest do publicznego obrotu: 

− 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 

− od 5.000.000 do 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 

− do 1.060.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Ponadto do publicznego obrotu wprowadzanych jest od 5.000.000 do 7.000.000 akcji serii B. 

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest: 

− w Publicznej Subskrypcji – od 5.000.000 do 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda; 

− w Ofercie Sprzedaży – do 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

na zasadach określonych w punkcie 11.2.1 poniżej 

oraz 

w ramach Oferty Menedżerskiej skierowanej do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych jest do 
1.060.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Cena akcji oferowanych w Ofercie Sprzedaży i akcji oferowanych w Publicznej Subskrypcji ustalona zostanie przez 
Zarząd Emitenta w oparciu o proces budowy Księgi Popytu i zostanie podana do wiadomości w trybie określonym  
w art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie. 

Akcje oferowane w Ofercie Sprzedaży 

Papiery 
wartościowe 

według 
rodzajów 

Liczba Wartość 
nominalna 

(w zł) 

Cena sprzedaży
(w zł) 

Nadwyżka ceny 
sprzedaży nad 

wartością 
nominalną 

(w zł) 

Szacunkowe 
prowizje i koszty 

sprzedaży 
(w zł) 

Wpływy 
Wprowadzającego

(w zł) 

1 2 3 4 5 6 Z=(2*4)-6 

na jednostkę 1 1,00 ● - 0,18 - 

Razem: 1.200.000 1.200.000,00 ● - 216.000,00 - 
Źródło: Emitent 

Akcje oferowane w Publicznej Subskrypcji 

Papiery 
wartościowe 

według 
rodzajów 

Liczba Wartość 
nominalna 

(w zł) 

Cena emisyjna
(w zł) 

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną 

(w zł) 

Szacunkowe 
prowizje i koszty 

emisji 
(w zł) 

Wpływy Emitenta
(w zł) 

1 2 3 4 5 6 Z=(2*4)-6 

na jednostkę 1 1,00 ● ● 0,26 ● 

Razem: 7.000.000 7.000.000,00 ● ● 1.820.000,00 ● 
Źródło: Emitent 

Akcje oferowane w Ofercie Menedżerskiej  

Papiery 
wartościowe 

według 
rodzajów 

Liczba Wartość 
nominalna 

(w zł) 

Cena emisyjna
(w zł) 

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną 

(w zł) 

Szacunkowe 
prowizje i koszty 

emisji 
(w zł) 

Wpływy Emitenta
(w zł) 

1 2 3 4 5 6 Z=(2*4)-6 

na jednostkę 1 1,00 1,00 0,00 - 1,00 

Razem: 1.060.000 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 - 1.060.000,00 
Źródło: Emitent 
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Nie występują żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji oferowanych, akcje oferowane nie są 
przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z akcjami oferowanymi nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych 
ani żadne uprzywilejowanie. 

2. Szacunkowe koszty emisji 
Łączne szacunkowe koszty emisji Akcji serii B i C wyniosą około 1.820 tys. zł. Wszelkie koszty związane z emisją 
Akcji serii B i C zaliczono w całości do kosztów emisji Akcji serii B.  

Szacunkowe koszty emisji Akcji serii B i C – dla emisji Akcji serii B o wartości 75 mln PLN (w tys. PLN) 

Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania 1 650 

Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 0 

Koszty wynagrodzenia subemitentów 0 

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym: 170 

- koszty druku Prospektu i skróconej wersji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 126 

- opłaty na rzecz KPWiG, KDPW, GPW  44 

Razem 1 820 
Źródło: Emitent 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału 
zakładowego Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością 
nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych. 

Koszty sprzedaży akcji oferowanych w Ofercie Sprzedaży obciążą Wprowadzającego. 

Ostateczne koszty emisji Akcji serii B i C zostaną przekazane do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 
Ustawy po zakończeniu publicznej subskrypcji w formie raportu bieżącego. 

3. Podstawa emisji akcji i ich wprowadzenia do publicznego obrotu 
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzane są do publicznego obrotu papierami wartościowymi następujące 
serie akcji Emitenta: 

(1) Akcje serii A1 

(2) Akcje serii B oraz 

(3) Akcje serii C 

W publicznym obrocie Emitent oferuje objęcie od 5.000.000 do 7.000.000 Akcji serii B oraz do 1.060.000 Akcji 
serii C oraz Wprowadzający oferuje do 1.200.000 Akcji serii A1 w Ofercie Sprzedaży. 

Podstawą prawną emisji są postanowienia KSH oraz Statutu. Organem decyzyjnym w sprawie poszczególnych 
emisji jest Walne Zgromadzenie oraz, w zakresie przekazanym uchwałą Walnego Zgromadzenia, Zarząd. 

3.1. Podstawa prawna emisji Akcji serii A1 

Akcje serii A1 tworzą na dzień sporządzenia Prospektu cały kapitał zakładowy Emitenta. Akcje na okaziciela serii 
A1 Emitenta zostały wyemitowane w celu ich wymiany za dotychczas istniejące w Spółce akcje imienne serii A, B, 
D i F. Podstawą emisji Akcji serii A1 jest uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta  
w sprawie zmiany statutu Spółki z dnia 7 lipca 2004 roku (akt not. Rep. A 10266/2004, Jan Andrzej Tarkowski  
– notariusz we Wrocławiu). Uchwała została zarejestrowana w dniu 20 lipca 2004 roku. 

Uchwała powyższa zmieniła dotychczasową treść Statutu Emitenta, która do dnia 20 lipca 2004 r. brzmiała 
następująco: 

„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) i dzieli się na: 

- 89.500 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie jeden 
złoty) każda, o numerach od 10.051 do 100.000. 

- 1.360.500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie jeden złotych) każda, o numerach od 13.876 do 1.374.375. 
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- 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie jeden złotych) każda. 

- 20.300.000 (dwadzieścia milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie 
jeden złotych) każda, o numerahch od 1 do 20.300.000." 

W części dotyczącej Akcji serii A uchwała z dnia 7 lipca 2004 r. brzmi następująco: 

„§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) i dzieli się na 23.000.000 
(dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A1 o numerach od 1 do 23.000.000 zł. 

2. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 

3. Akcje w Spółce mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela."  

Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd – w związku z zamiarem wprowadzenia wszystkich akcji 
Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi – do złożenia akcji Spółki w depozycie domu maklerskiego 
pełniącego funkcję Oferującego i pozostawienia ich w depozycie do czasu złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do 
publicznego obrotu papierami wartościowymi. W wyniku przeprowadzenia operacji wymiany wszystkich akcji 
Spółki na nowe akcje serii A1, Zarząd zebrał od akcjonariuszy wszystkie istniejące akcje, dokonał ich unieważnienia 
i złożył do depozytu u Oferującego dokumenty Akcji serii A1. 

3.2 Podstawa prawna emisji Akcji serii B 
Akcje serii B emitowane są na podstawie przepisów o kapitale docelowym (art. 444 – art. 447 oraz art. 453 KSH),  
i w wykonaniu upoważnienia zawartego w postanowieniu § 6 Statutu. W dniu powzięcia uchwały Walnego 
Zgromadzenia, wprowadzającej do Statutu przepis § 6, zawierający upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia 
kapitału w granicach kapitału docelowego, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 23.000.000 PLN. Zgodnie  
z brzmieniem tego paragrafu: 

1) W terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na 
zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego  
w wysokości 8.000.000,00 zł (ośmiu milionów złotych), to jest do kwoty 31.000.000,00 zł (trzydziestu jeden 
milionów złotych), poprzez emisję akcji serii B. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane 
mu upoważnienie przez dokonanie jednego podwyższenia. 

2) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach wpłat na 
akcje i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady 
Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach 
kapitału docelowego. 

3) Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków 
własnych Spółki. 

4) W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd 
nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.  

Na podstawie tego upoważnienia Zarząd w dniu 21 lipca 2004 roku podjął – zaprotokołowaną przez Jana Andrzeja 
Tarkowskiego – notariusza we Wrocławiu, akt not. Rep. A nr 10783/2004 – Uchwałę nr 02/210704 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niż 5.000.000 i nie więcej niż 7.000.000 Akcji serii B 
w granicach kapitału docelowego. Zgodnie z brzmieniem tej uchwały: 

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie większą niż 
7.000.000 (siedem milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 5.000.000 (pięciu milionów) i nie więcej niż 
7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

2. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie należnej od dnia 1 stycznia 2004 roku.  

3. Akcje serii B zostaną zaoferowane w publicznym obrocie papierami wartościowymi w drodze oferty publicznej. 

4. W związku z uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru akcji serii B przez 
dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażonej w uchwale z dnia 21 lipca 2004 roku (Akt notarialny Rep. A  
Nr 10776/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu), Zarząd Spółki niniejszym uchwala 
wyłączenie prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy ze względu na ważny interes 
Spółki. Zgodnie z wolą Spółki, wyrażoną w przyjętej jednogłośnie uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia  
7 lipca 2004 roku, wszystkie akcje Spółki mają zostać wprowadzone do publicznego obrotu papierami 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział III –  Dane o emisji 

 37

wartościowymi i do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Spółki jest 
przeprowadzenie publicznej oferty Akcji serii B w celu pozyskania kapitału na rynku kapitałowym. Realizacja 
tych celów jest możliwa tylko w przypadku wyłączenia prawa poboru akcji serii B, przysługującego 
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 

a) określenia ceny emisyjnej akcji serii B; 

b) określenia minimalnej i maksymalnej liczby oferowanych akcji serii B, z zastrzeżeniem, że liczba oraz 
cena emisyjna oferowanych akcji serii B zostaną ustalone przed otwarciem subskrypcji, oraz że 
określona przez Zarząd liczba minimalna i maksymalna oferowanych akcji mieścić się będą  
w granicach określonych w punkcie pierwszym niniejszej uchwały; 

c) podziału wszystkich oferowanych akcji serii B na transze oferowane (i) inwestorom instytucjonalnym 
oraz (ii) inwestorom indywidualnym, w tym ustalenia liczby akcji serii B w każdej transzy oraz 
dokonywania przesunięć między tymi transzami; 

d) ustaleniem terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B. 

6. Subskrypcja akcji serii B dojdzie do skutku, jeżeli zostanie objęte nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) 
akcji, chyba że Zarząd w wykonaniu kompetencji określonej w punkcie piątym litera (b) powyżej, ustali 
wyższą liczbę akcji, których objęcie konieczne jest dla dojścia do skutku subskrypcji akcji serii B. 

Treść powyższej uchwały Zarządu znajduje się w załączniku nr 2 do Prospektu. 

Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 2 Statutu Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru, 
wyrażoną w uchwale nr 05/210704 (akt not. Rep. A nr 10776/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we 
Wrocławiu). Zgodnie z brzmieniem tej uchwały: 

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), Rada Nadzorcza Spółki wyraża 
niniejszym zgodę na wyłączenie prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru Akcji serii B, emitowanych  
w granicach kapitału docelowego. 

UZASADNIENIE 

Spółka podjęła działania mające na celu wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi i do 
notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji Spółki. Spółka zamierza 
przeprowadzić publiczną ofertę Akcji serii B w celu pozyskania kapitału na rynku kapitałowym. Aby Spółka mogła 
przeprowadzić publiczną ofertę akcji serii B i w pełni skorzystać z możliwości pozyskania na rynku publicznym 
środków finansowych od inwestorów nie będących dotychczas akcjonariuszami Spółki, uzasadnione jest wyłączenie 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.  

Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do Prospektu. 

Zgodnie z art. 446 § 2 KSH w związku z postanowieniem § 6 ust. 4 Statutu uchwała Zarządu ustalająca cenę 
emisyjną nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

3.3  Podstawa prawna emisji Akcji serii C 

Akcje serii C emitowane są przez Spółkę na podstawie przepisów o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego 
(art. 448-454 KSH), zgodnie z treścią § 7 Statutu, wprowadzonego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Emitenta  
z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Emitenta (akt not. Rep. A nr 10266/2004, Jan Andrzej Tarkowski  
– notariusz we Wrocławiu). Zmiana Statutu wprowadzająca warunkowe podwyższenie kapitału została zarejestrowana  
w dniu 20 lipca 2004 roku. W dniu powzięcia uchwały w sprawie zmiany Statutu, wprowadzającej kompetencję  
i obowiązek Zarządu do wyemitowania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał 
zakładowy Emitenta wynosił 23.000.000 PLN. Przepis § 7 Statutu upoważniający i zobowiązujący Zarząd Emitenta do 
emisji Akcji serii C, w przypadku spełnienia warunków w nim określonych, brzmi następująco: 

1) Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 1.060.000,00 zł (jeden milion 
sześćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 
1.060.000 (jednego miliona sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii C w celu wykonania zobowiązania do 
wydania akcji posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2004 roku („Warranty”). 

2) Posiadacze akcji serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli zostaną wydane najpóźniej 
przed dniem nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
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3) Prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone. 

4) Prawo objęcia akcji serii C będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów na następujących warunkach: 

1. cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (jeden złoty); 

2. zapisy na akcje serii C mogą być składane od dnia 1 sierpnia 2005 roku. 

5) Termin wykonania prawa objęcia akcji serii C upływa dnia 31 grudnia 2007 roku. 

Przez emisję akcji w języku polskim rozumiane jest sporządzenie i wydanie dokumentu akcji. W przypadku obrotu 
zdematerializowanego, jaki ma miejsce w publicznym obrocie papierami wartościowymi, przez emisję akcji rozumie 
się czynności związane ze sporządzeniem listy nabywców akcji oraz dokumentów (listu księgowego) składanych przez 
Zarząd Emitenta w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w wyniku których to czynności powstają 
prawa z akcji. Emisją akcji nie jest natomiast podjęcie przez jakikolwiek organ jakiejkolwiek uchwały w sprawie emisji. 
Podjęcie uchwały przez uprawniony organ może stanowić co najwyżej podstawę dla emisji papieru wartościowego. 

Cytowany fragment Statutu stanowi Załącznik nr 2. 

W celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego Walne Zgromadzenie Emitenta 
podjęło w dniu 7 lipca 2004 roku uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (akt not. Rep. A  
nr 10266/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu), sprostowaną co do oczywistej pomyłki pisarskiej 
w dacie wygaśnięcia praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych (Rep. A nr 12662/2004 Jan Andrzej 
Tarkowski – notariusz we Wrocławiu). Zgodnie z treścią tej uchwały: 

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia przeprowadzić emisję 1.060.000 (jednego miliona sześćdziesięciu tysięcy) Warrantów 
subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii „C" 
Spółki, emitowanych na podstawie przepisów Statutu Spółki o warunkowym podwyższeniu kapitału 
zakładowego, z pierwszeństwem przed dotychczasowymi Akcjonariuszami Spółki (dalej jako „Warranty"), 
na warunkach określonych w treści Warrantu. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do 
wyemitowania Warrantów, zgodnie z warunkami określonymi poniżej: 

a) Warranty emitowane są po cenie emisyjnej równej 0,00 zł (zero złotych) w celu przeprowadzenia 
programu opcji menedżerskich, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, 

b) prawa wynikające z Warrantów wygasają w dniu 31 grudnia 2007 roku, 

c) wyłącza się prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii „C" przez dotychczasowych Akcjonariuszy 
Spółki,  

d) Warranty emituje się w jednej serii w liczbie 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów, 

e) każdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela 
serii „C", po cenie emisyjnej 1,- zł (jeden złoty).  

2. Prawo do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii „C" jest uprawnieniem wynikającym  
z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.  

3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do dokonania przydziału Warrantów zgodnie z zasadami określonymi  
w uchwale w sprawie przyjęcia programu opcji menedżerskich w Spółce.  

4. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. 

Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do Prospektu. 

4. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych 
akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, w stosunku do liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może 
jednak – w interesie Spółki – pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji. 

Zgodnie z ust. 1 punktem c) uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2004 roku (akt not. Rep. A 
Nr 10266/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu) oraz § 7 ust. 3 Statutu Emitenta, prawo poboru 
Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone. 

Zgodnie z treścią uchwały nr 05/210704 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2004 roku (akt not. Rep. A  
nr 10776/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu) oraz punktem 4 uchwały nr 02/210704 Zarządu 
Emitenta z tego samego dnia (akt not. Rep. A nr 10783/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu), 
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cytowanymi w punkcie 3 powyżej, prawo poboru Akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało 
wyłączone. 

5. Oznaczenie dat, od których akcje wprowadzone do publicznego obrotu mają 
uczestniczyć w dywidendzie 

5.1. Akcje serii A1 
Akcje serii A1 zostały wydane w zamian za akcje serii A, B, D i F Emitenta (patrz punkt 3.1. powyżej). Akcje serii 
A1 będą równe w uprawnieniu do dywidendy z pozostałymi akcjami Emitenta wprowadzonymi do obrotu 
giełdowego i uczestniczą w dywidendzie płatnej za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. 

5.2.  Akcje serii B 

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie należnej za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku. 

5.3.  Akcje serii C 

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie, która staje się należna akcjonariuszom po dniu wydania Akcji serii C. 
Postanowienie to ma na celu umożliwienie przeprowadzenia równoczesnej z wydaniem Akcji serii C asymilacji tych 
akcji ze wszystkimi innymi Akcjami dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. W innym przypadku, ze względu na fakt, że Akcje serii C mogą być wydawane przez dłuższy okres, 
mogłaby powstać sytuacja, w której nie byłoby możliwe przeprowadzenie asymilacji Akcji serii C z akcjami już 
notowanymi na GPW. Zgodnie z Prawem o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi za dzień wydania akcji 
należy rozumieć dzień, w którym akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

6. Kryteria i warunki, jakie muszą spełniać osoby uprawnione 

6.1. Osoby uprawnione  
Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii C są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty 
Subskrypcyjne są przydzielane w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Uprawnionymi do otrzymania Warrantów 
są kluczowi pracownicy Emitenta, Zgodnie z Programem Opcji Menedżerskich „przez kluczowych pracowników 
należy rozumieć osoby, które uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób 
przyczynia się do rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do zwiększenia przychodów i zysków Grupy 
Kapitałowej."  

Poza powyższym osoby uprawnione nie muszą spełniać żadnych kryteriów i warunków. 

6.2. Szczegółowy opis programu motywacyjnego 

Program Opcji Menedżerskich został przyjęty 21 lipca 2004 roku na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 
06/210704 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich. Program może być zmieniany 
wyłącznie na postawie uchwały Rady Nadzorczej. Regulamin określa warunki nabywania od powiernika przez osoby 
uprawnione Warrantów uprawniających do objęcia Akcji serii C oraz zasady obejmowania Akcji serii C  
w wykonaniu Warrantów. 

Do udziału w Programie uprawnieni są kluczowi pracownicy Spółki, w znaczeniu podanym w punkcie 6.1 powyżej. 
Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, dokonuje przydziału opcji nabycia Warrantów pomiędzy osoby 
wskazane przez Prezesa Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ustalając w ten sposób listę Osób Uprawnionych wraz  
z liczbą możliwych do nabycia przez nie Warrantów. Lista Osób Uprawnionych jest prowadzona przez Zarząd. 
Łącznie liczba Osób Uprawnionych nie będzie większa niż 30. 

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może poszerzyć listę Osób Uprawnionych z tytułu wyników osiągniętych 
przez Spółkę w 2004 roku nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 roku, listę Osób Uprawnionych z tytułu wyników 
osiągniętych przez Spółkę w 2005 roku nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz listę Osób Uprawnionych 
z tytułu wyników osiągniętych przez Spółkę w 2006 roku nie później niż do dnia 30 czerwca 2007 roku. Poszerzenie 
listy Osób Uprawnionych o nowe Osoby Uprawnione odbywa się poprzez dokonanie przydziału na rzecz tych osób 
Warrantów z puli rezerwowej (opisanej poniżej). Ponadto w związku z możliwością przesuwania nienabytych  
w danym okresie Warrantów do kolejnych transz, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może dokonywać 
odpowiednich modyfikacji w liście Osób Uprawnionych. 
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W przypadku ustania stosunku pracy lub innego stosunku korporacyjnego czy cywilnego, stanowiącego podstawę 
wpisania na listę Osób Uprawnionych, Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, może wykreślić Osobę 
Uprawnioną z listy Osób Uprawnionych. 

Warranty przeznaczone do nabycia przez Osoby Uprawnione są podzielone na trzy transze. Każda z transz składa się 
z 335.000 Warrantów. Do każdej z transz jest przyporządkowana pula rezerwowa, do wykorzystania w przypadku 
rozszerzenia listy Osób Uprawnionych. Pula rezerwowa dla transzy pierwszej i drugiej wynosi 18.000 Warrantów 
dla każdej transzy, zaś dla transzy trzeciej wynosi 18.400 Warrantów. Uruchomienie transzy pierwszej uzależnione 
jest od wyników finansowych Spółki w 2004 roku. Uruchomienie transzy drugiej uzależnione jest od wyników 
finansowych Spółki w 2005 roku, zaś uruchomienie transzy trzeciej uzależnione jest od wyników finansowych 
Spółki w 2006 roku.  

Osoby Uprawnione, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, są uprawnione do nabycia Warrantów,  
a następnie do ich realizacji i objęcia Akcji. Ewidencja Warrantów jest prowadzona przez Powiernika (którym jest 
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie) na podstawie umowy zawartej ze Spółką. 

Podstawą emisji Warrantów jest uchwała NWZ Emitenta z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie emisji Warrantów oraz 
§ 7 Statutu dotyczący warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zacytowane w punkcie 3.3 powyżej. Jeden 
Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Warranty są wydawane nieodpłatnie, a z ich objęciem, nabyciem  
i posiadaniem nie są związane jakiekolwiek świadczenia pieniężne Spółki na rzecz posiadaczy Warrantów oraz 
posiadaczy Warrantów na rzecz Spółki. Warranty są papierami wartościowymi nieposiadającymi wartości 
nominalnej.  

Uprawnienie do nabycia Warrantów transzy pierwszej powstaje pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową  
w 2004 roku poziomu EBITDA (rozumianej jako zysk Grupy Kapitałowej z działalności operacyjnej powiększony  
o amortyzację, określony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej) w wysokości nie 
mniejszej niż 30.000.000 PLN. Uprawnienie do nabycia Warrantów transzy drugiej powstaje pod warunkiem 
osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w 2005 roku poziomu EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 37.000.000 PLN. 
Uprawnienie do nabycia Warrantów transzy trzeciej powstaje pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w 
2006 roku poziomu EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 53.000.000 PLN. 

Warranty wchodzące w skład transzy pierwszej i drugiej, które nie zostały nabyte (niezależnie od tego, czy w ich 
przypadku spełnione zostały powyższe warunki (EBIDTA)), mogą zostać przesunięte, na podstawie decyzji Rady 
Nadzorczej, odpowiednio do transzy drugiej lub trzeciej. Rada podejmuje decyzję o przesunięciu Warrantów do  
30 czerwca 2006 roku dla Warrantów przesuwanych z transzy pierwszej do drugiej oraz do 30 czerwca 2007 roku 
dla Warrantów przesuwanych z transzy drugiej do trzeciej. Powstanie prawa do nabycia Warrantów oraz liczba 
Warrantów przysługująca danej Osobie Uprawnionej jest stwierdzane przez Radę Nadzorczą nie później niż:  
30 czerwca 2005 roku co do Warrantów z transzy pierwszej, 30 czerwca 2006 roku co do Warrantów z transzy 
drugiej, 30 czerwca 2007 roku co do Warrantów z transzy trzeciej. 

Realizacja uprawnienia do nabycia Warrantów następuje przez skorzystanie przez Osobę Uprawnioną  
z przysługującego jej z tytułu posiadania Warrantu prawa do objęcia Akcji. 

Na wykonanie prawa do nabycia Warrantów wyznaczone zostały następujące terminy: dla Warrantów z transzy 
pierwszej – od 1 sierpnia do 30 września 2005 roku, dla Warrantów z transzy drugiej – od 1 sierpnia do 29 września 
2006 roku, dla Warrantów z transzy trzeciej – od 1 sierpnia do 28 września 2007 roku. 

W powyższych terminach realizowane będzie przez Powiernika prawo do nieodpłatnego nabycia Warrantów przez 
Osoby Uprawnione, poprzez złożenie przez Powiernika przed wyżej określonym terminem odpowiedniej Osobie 
Uprawnionej oferty określającej liczbę Warrantów, jaką dana Osoba Uprawniona może nabyć. Oferta jest składana  
w drodze wysłania przez Powiernika listu poleconego na określony w liście Osób Uprawnionych adres Osoby 
Uprawnionej. Oferta określa termin i miejsce składania zamówień na Warranty. Oferta wygasa w przypadku 
niezłożenia powiernikowi przez Osobę Uprawnioną zamówienia na Warranty Subskrypcyjne w terminie i na 
zasadach określonych poniżej.  

Osoby Uprawnione mogą składać zamówienia na liczbę Warrantów nie większą niż indywidualny limit liczby 
Warrantów określony w ofercie. Wraz ze złożeniem zamówienia Osoba Uprawniona może złożyć oświadczenie  
o wykonaniu Warrantów na liczbę akcji nie większą niż liczba akcji, którą dana Osoba Uprawniona może nabyć 
zgodnie z zasadami Programu Opcji Menedżerskich. 

Z momentem złożenia prawidłowo wypełnionego zamówienia na Warranty oraz na podstawie listy Osób 
Uprawnionych, otrzymanej przez Powiernika, własność Warrantów zostanie przeniesiona w ewidencji na 
poszczególne Osoby Uprawnione. W przypadku gdyby dana Osoba Uprawniona złożyła zamówienie na liczbę 
Warrantów większą niż liczba Warrantów, którą ta Osoba Uprawniona może nabyć zgodnie z zasadami Programu 
Opcji Menedżerskich, Powiernik przeniesie na taką osobę taką liczbę Warrantów, jaka może być przez nią nabyta 
zgodnie z postanowieniami otrzymanej przez Powiernika uchwały Rady Nadzorczej. 
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Prawo pierwszeństwa objęcia Akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 
za akcję. Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie Oświadczenia o 
Wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych w następujących terminach: 

a) od 1 sierpnia do 30 września 2005 roku – dla akcji należących do transzy pierwszej, 

b) od 1 sierpnia do 29 września 2006 roku – dla akcji należących do transzy drugiej, 

c) od 1 sierpnia do 28 września 2007 roku – dla akcji należących do transzy trzeciej. 

Oświadczenia o wykonaniu Warrantów są składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę i przesłanym 
Osobom Uprawnionym przez Powiernika. Rejestracja Akcji w KDPW, a następnie ich zapisanie na rachunkach Osób 
Uprawnionych, w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie, nastąpi zgodnie z regulacjami KDPW. Warranty,  
w odniesieniu do których zrealizowano związane z nimi prawo do objęcia Akcji, Powiernik wykreśla z ewidencji. 
Wykreślenie następuje po zapisaniu objętych w wyniku ich wykonania Akcji na rachunkach Osób Uprawnionych. 
Warranty, które nie zostaną zbyte poszczególnym Osobom Uprawnionym, zostają niezwłocznie nabyte nieodpłatnie  
i umorzone przez Spółkę.  

Prawo do nabycia Warrantów nie może być przenoszone. Jest ono dziedziczne i może być przedmiotem zapisu.  
W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej po dniu 31 października roku, którego EBITDA stanowi podstawę do 
ustalenia powstania prawa do nabycia Warrantów, lecz przed datą nabycia przez tę Osobę Warrantów danej transzy, 
prawo do nabycia Warrantów przechodzi na spadkobierców zmarłej Osoby Uprawnionej. Prawo do nabycia 
Warrantów wykonują (1) spadkobiercy działający łącznie – jeżeli wykonanie prawa do nabycia Warrantów następuje 
przed działem spadku, (2) spadkobiercy działający osobiście co do Warrantów, których prawo nabycia przysługuje 
im osobiście, (3) zapisobiercy co do Warrantów będących przedmiotem zapisu, (4) wykonawca testamentu lub 
kurator spadku, jeżeli został ustanowiony. Spółka powiadomi Powiernika o śmierci Osoby Uprawnionej i spełnieniu 
się warunków wejścia spadkobierców (lub zapisobierców) w prawa zmarłej Osoby Uprawnionej.  

Warranty są niezbywalne, z wyjątkiem: 

a) zbywania Warrantów przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych  
w niniejszym Regulaminie; 

b) wykupywania Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia; 

c) zbywania Warrantów innemu powiernikowi w przypadku zmiany podmiotu będącego powiernikiem; 

d) działu spadku; 

e) przeniesienia przez spadkobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów w wyniku 
wykonania ostatniej woli zmarłej Osoby Uprawnionej. 

Uchwała Rady Nadzorczej zawierająca tekst Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich stanowi Załącznik nr 4 do 
Prospektu. 

7. Prawa i obowiązki wynikające z oferowanych papierów wartościowych 
Informacje zawarte poniżej wskazują na treść praw akcjonariuszy, posiadaczy akcji Spółki, na podstawie 
postanowień trzech ustaw prawa polskiego, mających szczególnie istotne znaczenie dla określenia treści praw 
akcjonariuszy spółek prawa polskiego oraz na podstawie Statutu Spółki. 

7.1.  Kodeks Spółek Handlowych i Statut  

Stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu podstawowymi prawami akcjonariuszy Spółki 
są w szczególności: 

a) prawo zbywania Akcji bez ograniczeń stosownie do art. 337 § 1 KSH; 

b) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez 
pełnomocników lub innych przedstawicieli stosownie do art. 412 KSH. Każda akcja w Spółce, a więc także 
i Akcje oferowane na podstawie Prospektu, uprawnia jej posiadacza do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa 
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym 
zapisane są Akcje, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i dokonanie blokady 
Akcji na rachunku papierów wartościowych na okres obejmujący Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem 
szczególnych postanowień KSH oraz Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, dotyczących 
głosowania w określonych sprawach, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę 
reprezentowanych na nim akcji, a uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 
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głosów. Statut nie zawiera postanowień wprowadzających jakiekolwiek quora dla podjęcia jakiejkolwiek 
uchwały. Stosownie do przepisów KSH dla podjęcia uchwały w sprawie:  

c) zmiany Statutu, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia 
akcji, zbycia części lub całości przedsiębiorstwa, rozwiązania Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego 
wymagana jest większość 3/4 głosów. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej 
połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość 
głosów;  

d) zmiany Statutu upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wymagana jest większość 
3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego; jeżeli 
jednak Walne Zgromadzenie zwołane w celu podjęcia uchwał w powyższych sprawach nie odbyło się  
z powodu braku wymaganego quorum, kolejne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na tym Walnym 
Zgromadzeniu; 

e) istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 2/3 głosów; 

f) łączenia się spółki z inną spółką publiczną wymagana jest większość 2/3 głosów; 

g) podziału spółki oraz w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wymagana jest 
większość 2/3 głosów; 

h) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w części lub całości wymagana jest większość 4/5 głosów. 

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 
oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu 
powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. W takim przypadku do powzięcia uchwały o rozwiązaniu 
Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów. W przypadku łączenia Spółki ze spółką niepubliczną, uchwała  
w sprawie połączenia powinna być podjęta większością 4/5 głosów, reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału 
zakładowego Spółki. Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także 
udziału w nieruchomości bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. Zgodnie z art. 6 KSH, 
akcjonariusz będący w stosunku do spółki spółką dominującą (zdefiniowaną w art. 4 § 1 pkt 4) KSH), ma obowiązek 
zawiadomić spółkę o powstaniu stosunku dominacji w terminie 2 tygodni od dnia powstania stosunku dominacji. W 
przeciwnym wypadku wykonywanie prawa głosu z akcji reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego 
spółki zależnej zostaną zawieszone; 

a) prawo żądania, w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału 
zakładowego, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw 
na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi 
na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia; 

b) prawo objęcia akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych przez akcjonariusza akcji (prawo 
poboru). Prawo poboru obejmuje także obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa 
oraz warranty subskrypcyjne. Stosownie do art. 433 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do 
objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, przy czym prawo poboru przysługuje 
również w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo 
zapisu na akcje. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji 
w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 4/5 głosów. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu 
Zgromadzeniu opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną 
akcji bądź sposób jej ustalenia. Ponadto w przypadku wprowadzenia w Statucie uprawnienia dla Zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Statut może wprowadzić 
uprawnienie dla Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Uchwała w sprawie zmiany Statutu  
i upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego 
wymaga większości 4/5 głosów; 

c) stosownie do art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału 
zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady 
Nadzorczej; 
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d) prawo żądania uzyskania informacji dotyczących Spółki – stosownie do art. 428 KSH, podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji 
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy udzielenie 
informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej, a także spółce lub spółdzielni 
zależnej albo narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić odpowiedzi akcjonariuszowi 
również na piśmie nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. 
Zarząd może również udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki poza Walnym 
Zgromadzeniem, powinny one jednak być następnie ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach 
przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia 
żądanej informacji podczas Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może w ciągu 
tygodnia od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia złożyć wniosek do sądu rejestrowego  
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia tych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 
Walnym Zgromadzeniem. Ze względu na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, Zarząd może uchylić się od 
udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione przez akcjonariusza, powołując się na obowiązek 
przekazywania informacji, mogących mieć znaczenie dla kształtowania się kursu akcji Spółki w trybie 
określonym przepisami dotyczącymi publicznego obrotu papierami wartościowymi; 

e) prawo złożenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowienia  
art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 
w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały należy 
wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od 
dnia powzięcia uchwały. Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona w drodze 
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 
ze względu na sprzeczność zaskarżonej uchwały z ustawą, przy czym powództwo powinno być wniesione  
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tejże uchwały, nie później jednak niż w terminie roku od jej 
powzięcia. Akcjonariuszem, któremu przysługuje uprawnienie do wniesienia powództwa, jest:  
(i) akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu, (ii) akcjonariusz, którego bezzasadnie nie dopuszczono do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
oraz (iii) akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu – jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; 

f) prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, 
który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się  
w stosunku do liczby posiadanych akcji, które do dnia określenia prawa do dywidendy nabyły prawo do 
dywidendy. Wypłata dywidendy następuje poprzez system depozytowy. Data ustalenia i wypłaty 
dywidendy winna być ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółki publicznej jest 
zobowiązany uzgodnić w tym zakresie projekt uchwały z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych  
i objęta uchwałą Walnego Zgromadzenia. Termin wypłaty dywidendy nie może dłuższy niż trzy miesiące 
od daty powzięcia uchwały; 

g) prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki – zgodnie z postanowieniem art. 474 KSH 
majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy 
w stosunku do dokonanych przez nich wpłat na akcje, na pokrycie kapitału zakładowego; 

h) prawo do złożenia powództwa przeciwko członkowi władz Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej 
Spółce, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa w terminie roku od powstania szkody; w przypadku 
wytoczenia takiego powództwa osoby, przeciwko którym wniesiono powództwo, nie mogą się zasłaniać 
uzyskaniem absolutorium od Walnego Zgromadzenia lub zwolnieniem z długu przez Spółkę. 

Statut nie nakłada na nabywcę Akcji obowiązku dokonywania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki. 

7.2.  Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi szczególne uregulowania w stosunku do Kodeksu Spółek 
Handlowych i Kodeksu Cywilnego, dotyczące (1) wydania Akcji, (2) zasad i trybu przenoszenia Akcji oraz (3) 
nakłada na akcjonariuszy oraz nabywców akcji Spółki, jako spółki publicznej, szereg obowiązków dotyczących 
uzyskania odpowiednich zezwoleń lub dokonania zawiadomień. 

Zgodnie z postanowieniem art. 7 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, papiery 
wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu nie mają formy dokumentu. Prawa z papierów wartościowych 
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dopuszczonych do publicznego obrotu powstają z chwilą zapisania papierów wartościowych po raz pierwszy na 
rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Zgodnie z art. 7 ustęp 3 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, umowa zobowiązująca do przeniesienia papierów 
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu 
na rachunku papierów wartościowych. Zapis na rachunku papierów wartościowych zastępuje zatem w publicznym 
obrocie wydanie dokumentu akcji. 

Zgodnie z postanowieniem art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, imienne świadectwo 
depozytowe potwierdza legitymację osoby wskazanej w tym dokumencie do wykonywania wszelkich uprawnień 
wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane 
wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, a w szczególności do uczestnictwa  
w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez dom maklerski, bank lub inny 
podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych na żądanie posiadacza takiego rachunku. 
Świadectwo depozytowe może być także wystawione, na rzecz jego klienta, przez podmiot zagraniczny 
pośredniczący w obrocie papierami wartościowymi lub uprawniony do ich przechowywania, posiadający zezwolenie 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o którym mowa w art. 35 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi. W przypadku gdy przy użyciu świadectwa ma nastąpić wykonywanie uprawnień wynikających  
z papierów wartościowych, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być 
przedmiotem obrotu od chwili wydania świadectwa do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa 
wystawcy. W tym okresie podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub podmiot, o którym mowa  
w art. 35 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, dokonuje blokady odpowiedniej liczby 
papierów wartościowych na tym rachunku. 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi wprowadza „przymus giełdowy” dla obrotu papierami 
wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu. Od obowiązku przenoszenia papierów wartościowych na 
rynku regulowanym zwolnione jest przenoszenie papierów wartościowych (i) między osobami fizycznymi,  
(ii) między podmiotem dominującym a podmiotem zależnym, (iii) gdy przeniesienie papierów wartościowych jest 
skutkiem przeniesienia przedsiębiorstwa, (iv) w upadłości i w postępowaniu egzekucyjnym, (v) gdy jest wynikiem 
dziedziczenia, (vi) jako wkładu niepieniężnego, (vii) gdy przeniesienie papierów wartościowych ma związek  
z emisją lub umorzeniem kwitu depozytowego, (viii) zgodnie z postanowieniami umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego, zawartej przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia  
2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych, (ix) gdy jest skutkiem wykonania uprawnienia 
zastawnika – z zastrzeżeniem uprawnienia Komisji do wydania zgody i określenia w pewnych sytuacjach warunków 
takiego przeniesienia oraz (ix) gdy jest związane z pożyczaniem papierów wartościowych przeprowadzanym  
w trybie przepisów wykonawczych do Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i (x) w ramach 
systemu zabezpieczania płynności rozliczenia transakcji, na zasadach określonych przez KDPW. Na wniosek 
zainteresowanego podmiotu, złożony za pośrednictwem domu maklerskiego, Komisja może zezwolić na 
przeniesienia Akcji poza rynkiem regulowanym także w innych, uzasadnionych przypadkach. Jeżeli wniosek 
dotyczy kilku transakcji lub transakcji określonego rodzaju, zezwolenie może otrzymać podmiot, którego 
przedmiotem działalności jest pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, przechowywanie lub prowadzenie 
rejestru papierów wartościowych w jednym z krajów OECD, w szczególności w przypadku, gdy podmiot ten nabył 
akcje na rachunek swoich klientów. Na wniosek domu maklerskiego Komisja może zezwolić na zorganizowanie 
przez taki dom maklerski i w określonym w decyzji czasie, rynku dla papierów wartościowych dopuszczonych do 
publicznego obrotu. 

Zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto w wyniku 
nabycia akcji Spółki osiągnął albo przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 
każdy, kto posiadał przed zbyciem akcje Spółki w liczbie zapewniającej co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio 
nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 10% liczby głosów, jest obowiązany w ciągu 4 dni od dokonania odpowiedniego 
zapisu na rachunku papierów wartościowych, od dnia w którym o dokonaniu takiego zapisu się dowiedział lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, zawiadomić o nabyciu lub zbyciu akcji KPWiG, Prezesa 
UOKiK oraz Spółkę. Zgodnie z postanowieniem art. 147 ustęp 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi, obowiązek zawiadomienia KPWiG, Prezesa UOKiK oraz Spółki dotyczy także nabycia lub zbycia 
akcji – przez akcjonariusza posiadającego już akcje uprawniające do powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
(i) w liczbie przekraczającej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (dla spółek notowanych na rynku 
giełdowym) lub (ii) w liczbie przekraczającej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu dla innych spółek 
publicznych. Obowiązek ten powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji 
łącznie. Ponadto, zgodnie z art. 147 ustęp 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, obowiązek 
zawiadomienia KPWiG, Prezesa UOKiK oraz Spółki spoczywa również na osobie, która w wyniku nabycia akcji 
Spółki osiągnęła albo przekroczyła odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
albo w wyniku zbycia stała się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie więcej niż 25%, 50% lub 75% 
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ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek wynikający z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi stosuje się odpowiednio do nabycia lub zbycia obligacji zamiennych na akcje, kwitów 
depozytowych oraz innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji Spółki. 
Nabycie, zbycie lub posiadanie akcji lub wystawionych w związku z nimi kwitów depozytowych przez podmiot 
zależny uważa się za nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot dominujący. 

Zawiadomienie powinno zawierać (1) informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji, (2) ich procentowym udziale 
w kapitale zakładowym Spółki oraz o (3) liczbie głosów z tych akcji i (4) ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu powinno dodatkowo zawierać (5) informacje dotyczące zamiarów 
zwiększania udziału w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia oraz (6) celu zwiększenia tego 
udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia 
zawiadomienia oraz w okresie późniejszym, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym 
KPWiG, Prezesa UOKiK oraz Spółkę. 

Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nabycie akcji lub wystawionych  
w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 
25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wymaga zezwolenia KPWiG wydanego na 
wniosek podmiotu nabywającego, przy czym nie dotyczy to nabycia akcji spółki, której akcje notowane są wyłącznie 
na nieurzędowym rynku pozagiełdowym lub nabycia akcji zgodnie z umową o ustanowieniu zabezpieczenia 
finansowego. W terminie 14 dni od złożenia wniosku KPWiG może odmówić udzielenia zezwolenia na nabycie 
akcji, jeżeli nabycie spowodowałoby naruszenie przepisów prawa albo zagrażałoby ważnemu interesowi państwa lub 
gospodarki narodowej. Ponadto KPWiG może odmówić udzielenia zezwolenia w przypadku, gdy w okresie 
ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty 
obowiązki określone w art. 147 oraz 150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. W przypadku 
udzielenia zezwolenia KPWiG przekazuje informację o udzielonym zezwoleniu na nabycie akcji agencji 
informacyjnej. 

Zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nabycie w obrocie wtórnym,  
w okresie krótszym niż 90 dni akcji dopuszczonych do publicznego obrotu lub kwitów depozytowych wystawionych  
w związku z tymi akcjami, w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
dokonuje się wyłącznie w drodze publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. 
Sposób ogłoszenia wezwania oraz warunki nabywania akcji na giełdzie określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
17 lipca 2001 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 86, poz. 
941). Wzywający do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zobowiązany jest złożyć do depozytu banku lub 
innej instytucji zabezpieczenie w wysokości 100% wartości akcji, które zamierza nabyć.  

Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto stał się posiadaczem akcji 
Spółki lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych w liczbie zapewniającej łącznie ponad 
50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest zobowiązany (1) do ogłoszenia i przeprowadzenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji spółki, albo (2) do zbycia, przed wykonaniem prawa 
głosu z posiadanych akcji takiej liczby akcji, które spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu. 

Cena proponowana w wezwaniu nie może być niższa od (1) średniej ceny rynkowej z ostatnich 6 miesięcy przed 
dniem ogłoszenia wezwania albo – jeżeli obrót akcjami będącymi przedmiotem wezwania był dokonywany na rynku 
regulowanym przez okres krótszy niż 6 miesięcy – od średniej ceny z tego krótszego okresu, lub (2) ceny, po której 
akcje były nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej – w przypadku gdy przedmiotem 
wezwania są akcje niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Przy czym kryterium ceny dotyczy także 
nabywania akcji przez inne podmioty działające w porozumieniu zgodnie z postanowieniem art. 158a Prawa  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Zgodnie z art. 158a Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi obowiązki określone w przepisach 
dotyczących znacznych pakietów akcji spoczywają także: (1) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne 
lub ustne porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji danej spółki lub wystawionych w związku z akcjami 
kwitów depozytowych, lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, 
lub prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania Spółką, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; obowiązki te wykonywane są przez 
jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia, (2) na funduszu inwestycyjnym, również  
w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego w tych przepisach 
następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych łącznie przez inne 
fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub inne fundusze 
inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, (3) na 
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podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego  
w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub 
posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz 
tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 
pkt 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (sprzedaż lub kupno papierów wartościowych przez 
dom maklerski jako zastępca pośredni klienta) lub w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30  
ust. 2 pkt 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi – 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. 

Wykonywanie prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem obowiązków określonych w art. 147, 149 i 151 Prawa  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi jest bezskuteczne, zaś niewykonanie obowiązku, o którym mowa 
w art. 154 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, powoduje bezskuteczność wykonywania prawa 
głosu z wszystkich posiadanych akcji Spółki. Ponadto akcjonariusz, który nie dokona zawiadomień, o których mowa 
w art. 147 ustęp 1 i 2, a nadto, który nie dopełni obowiązków określonych w art. 149 i 154 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi, podlega odpowiedzialności karnej i karze grzywny do 1.000 tys. zł. Takiej samej 
karze podlega każdy, kto ogłosi i przeprowadzi wezwania, o których mowa w art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi lub od nich odstąpi bez zachowania warunków określonych w Prawie o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Stosownie do przepisu art. 158b Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, na wniosek akcjonariusza 
lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, walne 
zgromadzenie spółki publicznej może powziąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia 
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). W przypadku 
oddalenia wniosku akcjonariusza może się on zwrócić do sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta. Od decyzji 
sądu powołującej rewidenta do spraw szczególnych Spółce nie służy żaden środek zaskarżenia. 

Zgodnie z postanowieniem art. 86 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi uchwała o wycofaniu akcji 
Spółki z obrotu publicznego może być podjęta większością co najmniej 4/5 głosów w obecności akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Umieszczenie w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu publicznego może być dokonane wyłącznie 
na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego, przy 
czym żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego 
Zgromadzenia. Przed terminem Walnego Zgromadzenia akcjonariusze wnioskujący o podjęcie uchwały muszą 
przeprowadzić wezwanie na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki, informując, że wezwanie związane jest  
z zamiarem wyprowadzenia wszystkich akcji Spółki z publicznego obrotu. 

7.3.  Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów  
Zgodnie z art. 12 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („Ustawa"), zamiar koncentracji przedsiębiorców 
podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny obrót tego przedsiębiorcy oraz spółki w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000 tys. euro. Obowiązek ten dotyczy m.in. objęcia lub 
nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodujących uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu 
oraz zamiaru przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców w drodze nabycia lub objęcia akcji. Przejęciem kontroli są, w rozumieniu Ustawy  
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, 
które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 
wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę. Uprawnienia takie tworzą w szczególności prawo 
do całego albo do części mienia przedsiębiorcy, a także prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, 
wynik głosowania lub decyzje organów przedsiębiorcy. 

Dokonanie koncentracji przez przedsębiorcę zależnego uznaje się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 
dominującego, przy czym rozumienie przedsiębiorcy dominującego jest zgodne z postanowieniem art. 4 § 1 pkt 4 
Kodeksu spółek handlowych. 

Nie podlega zgłoszeniu m.in. zamiar koncentracji: 

– jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli lub którego akcje mają być 
przedmiotem nabycia albo w którym prawa wynikające mają zacząć być wykonywane, nie przekracza 
10.000 tys. euro, chyba że w wyniku takiej koncentracji powstać by miała lub umocnić się pozycja 
dominująca przejmującego przedsiębiorstwa na rynku, 

– polegający na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich dalszej 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 
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przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji z wyjątkiem 
prawa do dywidendy lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub 
części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji (art. 13 pkt 3 Ustawy), 

– polegający na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod 
warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży (art. 13 
pkt 4 Ustawy), 

– następującej w toku postępowania upadłościowego, chyba że przejmujący kontrolę jest konkurentem lub 
należy do Grupy Kapitałowej, do której należą konkurenci przejmowanego przedsiębiorcy. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub osoba obejmująca lub 
nabywająca akcje w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania innej czynności, na podstawie której ma 
nastąpić koncentracja. W przypadku zamiaru nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu postępowanie  
w sprawie koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wszczęcia. Zgodnie 
z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK 
decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Nie stanowi, w szczególności, naruszenia tego 
przepisu realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK w trybie art. 12 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 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. 

Stosownie do art. 101 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK nakłada, w drodze decyzji, 
na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1 tys. do 50 tys. euro, jeżeli przedsiębiorca 
ten, choćby nieumyślnie (i) nie wykonuje obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa  
w art. 12 Ustawy o Ochronie Konsumentów i Konkurencji, (ii) wykonuje, po objęciu lub nabyciu akcji, prawa 
wynikające z tych akcji, z naruszeniem art. 13 pkt 3 i 4, (iii) posiada akcje po upływie okresu, o którym mowa w art. 13 
pkt 3, (iv) wykonuje czynności, od których powinien się wstrzymać po dokonaniu zgłoszenia na podstawie art. 98 ust. 1. 

8. Opodatkowanie dochodów z oferowanych papierów wartościowych 
Informacje zamieszczone poniżej mają wyłącznie charakter ogólny. Wszystkim inwestorom zaleca się korzystanie  
z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

8.1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym 

8.1.1. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne 

Dochód ze sprzedaży akcji stanowi nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów, tj. wartości akcji wyrażonej  
w cenie umowy sprzedaży nad kosztami, tj. wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie lub ich wartością 
nominalną (w zależności od daty i sposobu nabycia). Polskie prawo podatkowe jako przychód traktuje także takie 
zdarzenia jak m.in. (1) nabycie akcji w zamian za aport oraz (2) zamianę. „Ceną sprzedaży” w takim przypadku jest 
(ad 1) wartość nominalna nabytych w ten sposób akcji oraz (ad 2) wartość wszystkich otrzymanych w zamian rzeczy 
praw czy świadczeń. Jeżeli cena sprzedaży akcji bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej 
akcji, przychód ze sprzedaży może zostać określony przez organy podatkowe w wysokości wartości rynkowej. 

8.1.1.1 Obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowej i wpłacenia zaliczki 

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy osiągający dochody ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym akcji 
dopuszczonych do publicznego obrotu na giełdzie papierów wartościowych, nie mają obowiązku wpłacania w ciągu 
roku zaliczek na podatek dochodowy. Dochód uzyskany ze sprzedaży papierów wartościowych należy wykazać po 
zakończeniu roku podatkowego w odrębnym zeznaniu podatkowym. Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, zeznanie to powinno zostać złożone we właściwym dla podatnika urzędzie 
skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód został uzyskany. 
W tym też terminie podatnik powinien wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z tego zeznania.  

Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane, w terminie do końca lutego roku 
następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego, właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa  
w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (osoby niemające na terytorium RP miejsca 
zamieszkania), urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, 
sporządzone według ustalonego wzoru. 
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8.1.2. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne 

Dochody krajowych osób prawnych ze sprzedaży (zamiany) akcji podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem 
dochodowym od osób prawnych na ogólnych zasadach. Dochodem ze sprzedaży akcji jest różnica między 
przychodem, tj. wartością akcji wyrażoną w cenie umowy sprzedaży a kosztami, tj. wydatkami poniesionymi na ich 
nabycie lub objęcie lub ich wartością nominalną (w zależności od daty i sposobu nabycia). Jeżeli cena bez 
uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej akcji, przychód ze sprzedaży może zostać określony 
przez organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Dochód ze sprzedaży akcji zwiększa podstawę 
opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek dochodowy od 
osób prawnych wynosi od 1 stycznia 2004 r. 19% podstawy opodatkowania. Osoby prawne zobowiązane są, co do 
zasady, do składania co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu (lub straty), osiągniętego od początku 
roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek.  

8.1.3. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 1 Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z dywidendy oraz 
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP opodatkowane 
są podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Na podstawie art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych kwota podatku uiszczonego od otrzymanej 
dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej podlega odliczeniu od kwoty podatku, obliczonego na zasadach określonych w art. 19 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku braku możliwości dokonania takiego odliczenia 
w danym roku podatkowym, kwoty podatku dochodowego od otrzymanej dywidendy odlicza się w następnych 
latach podatkowych. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podmioty, które dokonują 
wypłat należności z tytułu dywidend na rzecz osób fizycznych, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek od tych wypłat. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do dnia 20 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym 
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego 
podatku, płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru. W terminie do 
końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom 
skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika  
(a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 
urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych) – imienne informacje o wysokości przychodu, sporządzone według ustalonego wzoru.  

Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 
płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi  
i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych – imiennej informacji o wysokości przychodu, sporządzonej według ustalonego wzoru.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych osoby prawne, które dokonują 
wypłat należności z tytułu dywidend na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek od tych wypłat. 
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby 
podatnika, a w przypadku podatników nie mających w Polsce miejsca siedziby lub zarządu – na rachunek urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku, płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi 
skarbowemu deklarację, a podatnikowi – informację o pobranym podatku, sporządzone według ustalonych wzorów. 

8.1.4. Opodatkowanie przeniesienia prawa do akcji 

8.1.4.1. Opodatkowanie krajowych osób fizycznych 

Prawa do akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi. Od dochodu z odpłatnego zbycia PDA (jako zbycia papierów wartościowych) podatek dochodowy 
wynosi 19% (art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Dochodów ze zbycia PDA nie 
łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych ani też z dochodami z pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w odrębnym zeznaniu podatkowym 
wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia PDA i obliczyć należny podatek dochodowy. 
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Takich zasad opodatkowania nie stosuje się jednak, gdy odpłatne zbycie PDA następuje w wykonaniu działalności 
gospodarczej. 

8.1.4.2. Opodatkowanie krajowych osób prawnych 

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu odpłatnego zbycia PDA opodatkowane są na zasadach ogólnych 
określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Dochód z odpłatnego zbycia PDA łączy się  
z dochodami osiąganymi z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stosownie do art. 19 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wysokość podatku dochodowego od osób prawnych od  
1 stycznia 2004 r. wynosi 19% podstawy opodatkowania. Osoby prawne zobowiązane są, co do zasady, do składania 
co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu (lub straty), osiągniętego od początku roku podatkowego 
oraz do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek. 

8.1.5. Opodatkowanie przeniesienia prawa poboru  

8.1.5.1. Opodatkowanie krajowych osób fizycznych  

Uznając prawo poboru akcji za papier wartościowy (art. 3 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi), należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych od dochodów z odpłatnego ich zbycia podatek dochodowy wynosi 19%. Dochodów ze zbycia prawa 
poboru akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych ani też z dochodami z pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w odrębnym zeznaniu 
podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia prawa poboru akcji i obliczyć 
należny podatek dochodowy. Takich zasad opodatkowania nie stosuje się jednak, gdy odpłatne zbycie prawa poboru 
akcji następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. 

8.1.5.2. Opodatkowanie krajowych osób prawnych 

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu odpłatnego zbycia prawa poboru akcji opodatkowane są na zasadach 
ogólnych określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Dochód z odpłatnego zbycia prawa 
poboru łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Stosownie do art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wysokość podatku dochodowego od osób 
prawnych od 1 stycznia 2004 r. wynosi 19% podstawy opodatkowania. Osoby prawne zobowiązane są, co do zasady, 
do składania co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu (lub straty), osiągniętego od początku roku 
podatkowego oraz do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek. 

8.1.6. Opodatkowanie dochodów inwestorów zagranicznych 

Opisane wyżej zasady dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji, dywidend, odpłatnego przeniesienia 
PDA oraz prawa poboru akcji odnoszą się, co do zasady, również do opodatkowania dochodów inwestorów 
zagranicznych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie 
stanowią inaczej.  

Zgodnie z art. 30a ust. 2 i 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie do dochodów uzyskiwanych przez inwestorów 
zagranicznych zasad poboru podatku wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe 
wyłącznie po uzyskaniu od zagranicznego podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za 
granicą dla celów podatkowych wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji). 

Dodatkowo zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione są z podatku 
dochodowego dochody z dywidend oraz z innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Polski spółek, które łącznie spełniają następujące warunki: 

− nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 

− dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca 
ten dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 
dwa lata. 

Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku, gdy dochody, o których mowa powyżej, są następstwem umorzenia 
udziałów, zbycia udziałów w celu ich umorzenia lub likwidacji osoby prawnej.  
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8.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż 
papierów wartościowych dokonywana za ich pośrednictwem, zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych, jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.  

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od łącznej ceny przenoszonych akcji 
podlegają transakcje przenoszące papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu dokonywane bez 
pośrednictwa domu maklerskiego, a więc w szczególności umowy zawarte pomiędzy osobami fizycznymi, między 
podmiotem dominującym a podmiotem zależnym, wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego, w drodze dziedziczenia, wnoszonych do spółki jako wkład niepieniężny,  
w wykonaniu umowy, o której mowa w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie, zgodnie z umową o ustanowienie 
zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia  
2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871) oraz w innych przypadkach 
objętych wyjątkami określonymi w art. 89 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jeżeli nie są one 
przedmiotem wyjątku określonego na podstawie innych ustaw, np. ustawa „Prawo upadłościowe i naprawcze” czy 
przepisy dotyczące egzekucji roszczeń. 

9. Umowa o subemisję usługową lub inwestycyjną 
Emitent nie wyklucza zawarcia przed rozpoczęciem zapisów na akcje umowy o subemisję inwestycyjną. Warunki 
umowy zostaną podane w formie raportu bieżącego niezwłocznie po jej zawarciu. Emitent jest zobowiązany podać  
w raporcie bieżącym informacje dotyczące zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną niezwłocznie po zajściu 
zdarzenia lub powzięciu o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. Zarząd uzyskał odpowiednią 
zgodę Walnego Zgromadzenia na zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną (uchwała nr 7 z dnia 19 lipca 2004 roku, 
akt not. Rep. A 10673/2004, Jan Andrzej Tarkowski – not. we Wrocławiu), w następującym brzmieniu: 

Uchwała nr 7 

„1. Działając na podstawie art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. Zm.) Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd spółki 
KOELNER S.A. do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w celu zabezpieczenia powodzenia emisji akcji 
oferowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego Spółki. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." 

Emitent nie zamierza zawrzeć umowy o subemisję usługową. 

10. Umowa dotycząca emisji kwitów depozytowych 
Emitent nie zawarł i nie zamierza zawrzeć umowy określonej w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie.  

11. Zasady dystrybucji akcji 

11.1. Oferujący Akcje w publicznym obrocie 
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 

tel. (0-prefix-22) 697 49 00 

faks (0-prefix-22) 697 49 44 

www.brebrokers.com.pl 

11.2. Zasady dystrybucji w Ofercie Publicznej 

11.2.1. Informacje ogólne 

Oferta Publiczna Akcji dzieli się w następujący sposób: 

− Publiczna Subskrypcja, w ramach której Spółka oferuje od 5.000.000 do 7.000.000 Akcji serii B; 

− Oferta Sprzedaży, w ramach, której Wprowadzający oferuje do sprzedaży w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych do 1.200.000 Akcji serii A1. 
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Subskrypcja Akcji serii B dojdzie do skutku, jeżeli zostanie objęte nie mniej niż 5.000.000 akcji. Dodatkowo Zarząd 
Emitenta, działając na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/210704 z dnia 21 lipca 2004 roku, do czasu rozpoczęcia 
subskrypcji może podwyższyć wskazany powyżej próg emisji, jak również zmniejszyć liczbę ostatecznie 
oferowanych Akcji serii B, z zastrzeżeniem, że wskazane powyżej zmiany będą dokonywane w granicach 
określonych w Uchwale Zarządu nr 02/210704 z dnia 21 lipca 2004 roku, tj. w przedziale od 5.000.000 do 7.000.000 
Akcji serii B, informacja o ewentualnym dokonaniu przez Emitenta ww. zmian podana zostanie do publicznej 
wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem subskrypcji, w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi.  

Zarząd Spółki będzie mógł dokonać ewentualnych zmian liczby emitowanych Akcji serii B w zakresie określonym 
powyżej, mając na celu dopasowanie wielkości Publicznej Subskrypcji do maksymalnych potrzeb finansowych 
Spółki określonych przez cele emisji opisane szczegółowo w Rozdziale I pkt 6 Prospektu. 

Akcje serii B zostaną zaoferowane w Transzy Detalicznej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym liczba 
akcji oferowanych w każdej z ww. transz zostanie ustalona przed rozpoczęciem subskrypcji i podana do publicznej 
wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Oferta Sprzedaży Akcji serii A1 zostanie przeprowadzona wyłącznie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 
Należy zaznaczyć, iż nadrzędnym celem Emitenta jest pozyskanie poprzez Publiczną Subskrypcję środków na 
realizację programu inwestycyjnego Spółki opisanego w celach emisji w Rozdziale I pkt 6 Prospektu. Dlatego też 
Oferta Sprzedaży dojdzie do skutku jedynie w sytuacji, w której prawidłowo opłacona i subskrybowana zostanie 
liczba akcji zapewniająca powodzenie Publicznej Subskrypcji. Powyższe oznacza, że w przypadku nieopłacenia  
i niesubskrybowania przez inwestorów liczby Akcji serii B zapewniającej dojście Publicznej Subskrypcji do skutku 
Wprowadzający nie dokona przydziału Akcji serii A1. 

Dodatkowo uruchomienie Oferty Sprzedaży będzie uzależnione od poziomu popytu ujawnionego przez inwestorów 
w trakcie procesu budowy Księgi Popytu. Jeżeli popyt ujawniony przez inwestorów w trakcie procesu budowy 
„Księgi Popytu” przy minimalnym poziomie ceny z Przedziału Cenowego nie przekroczy łącznej liczby akcji 
oferowanych do nabycia w Publicznej Ofercie, Wprowadzający odstąpi od przeprowadzenia Oferty Sprzedaży.  
W takim wypadku w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostaną zaoferowane jedynie Akcje serii B. Z kolei  
w sytuacji, w której popyt inwestorów przekroczy ww. próg, Wprowadzający podejmie decyzję o uruchomieniu 
Oferty Sprzedaży, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielone zostaną zarówno Akcje serii B, jak  
i Akcje serii A1. Informacja o liczbie Akcji serii B oraz Akcji serii A1 oferowanych w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych oraz informacja o liczbie Akcji serii B oferowanych w Transzy Detalicznej przekazana zostanie do 
publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi.  

Zapisy oraz zamówienia odpowiednio na Akcje serii B oraz Akcje serii A1 przyjmowane będą na odrębnych 
formularzach stanowiących załączniki nr 7 oraz 8 do Prospektu. 

Niezależnie od powyższego Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych przesunięć oferowanych 
Akcji serii B pomiędzy poszczególnymi transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów, a przed dokonaniem 
przydziału Akcji serii B w sytuacjach określonych odpowiednio w punktach 11.2.4.6 oraz 11.2.5.7 niniejszego 
rozdziału. Jednakże w żadnym wypadku Emitent nie przewiduje likwidacji Transzy Detalicznej. 

W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu przesunięć oferowanych akcji pomiędzy transzami, stosowna informacja 
przekazana zostanie do publicznej wiadomości po przydziale Akcji serii B w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.  

Dodatkowo w przypadku, gdy w terminach przyjmowania zapisów na Akcje złożone zostaną zapisy łącznie na 
mniejszą liczbę Akcji niż oferowana w Ofercie Publicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość zaoferowania 
Akcji nieobjętych zapisami Subemitentowi Inwestycyjnemu. 

W takiej sytuacji Subemitent Inwestycyjny otrzyma zaproszenie od Emitenta, w którym wskazana zostanie liczba 
akcji, na jaką Subemitent ma złożyć zapis, oraz cena emisyjna, po jakiej objęte zostaną Akcje. Po otrzymaniu 
zaproszenia subemitent inwestycyjny powinien złożyć u Oferującego zapis na wskazaną przez Spółkę liczbę Akcji 
oraz dokonać na rachunek Oferującego wpłaty na objęte zapisem Akcje. Zapis i wpłata na ww. Akcje będą mogły 
być dokonane po zakończeniu zapisów w Transzy Detalicznej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, nie później 
jednak niż ostatniego dnia Publicznej Subskrypcji, tj. nie później niż 24 listopada 2004 r. Cena, po jakiej 
obejmowane będą akcje, w powyższym przypadku równa będzie cenie emisyjnej pozostałych Akcji oferowanych w 
Ofercie Publicznej.  
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11.2.2. Terminy Oferty Publicznej 

Terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej przedstawiają się następująco: 

8 listopada 2004 r.    podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego 

9-17 listopada 2004 r.  proces budowy Księgi Popytu 

17 listopada 2004 r.  ustalenie ceny emisyjnej i sprzedaży, ustalenie ostatecznej liczby akcji 
oferowanych w Publicznej Subskrypcji, podjęcie decyzji o uruchomieniu Oferty 
Sprzedaży, ewentualne podpisanie umowy o subemisję 

18 listopada 2004 r.    otwarcie subskrypcji i sprzedaży akcji, otwarcie Oferty Publicznej 

18-19 listopada 2004 r.  przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej,  

18-19 listopada 2004 r.  przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

24 listopada 2004 r.   ewentualne przyjęcie zapisów Subemitenta Inwestycyjnego 

24 listopada 2004 r.   ostateczny termin zamknięcia Publicznej Subskrypcji  

24 listopada 2004 r.    zamknięcie Oferty Publicznej 

1 grudnia 2004 r.    ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

1 grudnia 2004 r.    ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Detalicznej 

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie terminów 
stosowna informacja podana zostanie do publicznej wiadomości odpowiednio przed pierwotnym terminem, którego 
zmiana dotyczy, w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

11.2.3. Ustalenie ceny akcji w Ofercie Publicznej 

Cena emisyjna Akcji serii B oraz cena sprzedaży Akcji serii A1 będą jednakowe. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży 
zostaną ustalone odpowiednio przez Zarząd Spółki oraz Wprowadzającego w oparciu o rekomendację Oferującego 
wydaną na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu, o którym mowa w pkt 11.2.5.3 niniejszego 
Rozdziału. Zgodnie z pkt 11.2.5.3. niniejszego Rozdziału w przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia 
procesu budowy Księgi Popytu poprzedzającego subskrypcję realizowaną w nowym terminie Emitent ponownie 
ustali Przedział Cenowy. 

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent ustali Przedział Cenowy, w ramach którego inwestorzy 
biorący udział w ww. procesie będą określać oferowaną przez siebie cenę za jedną Akcję. W trakcie trwania procesu 
budowy Księgi Popytu Przedział Cenowy nie ulegnie zmianie. Zgodnie z pkt 11.2.5.3. niniejszego Rozdziału  
w przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia procesu budowy Księgi Popytu poprzedzającego 
subskrypcję realizowaną w nowym terminie Emitent ponownie ustali Przedział Cenowy. Przedział Cenowy,  
w ramach którego ustalona zostanie cena emisyjna oraz cena sprzedaży Akcji, zostaną podane do publicznej 
wiadomości przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, 
GPW oraz PAP. Przedział Cenowy nie stanowi ceny emisyjnej w rozumieniu art. 80 ust. 2 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Cena emisyjna, jednakowa dla obu transz Oferty Publicznej, oraz cena sprzedaży zostaną podane do publicznej 
wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi. 

Emitent oraz Wprowadzający nie przewidują innego sposobu ustalenia ceny emisyjnej/ceny sprzedaży niż na 
postawie wyników budowy Księgi Popytu. 

11.2.4. Zasady nabywania akcji w Transzy Detalicznej 

11.2.4.1. Osoby, do których kierowana jest oferta akcji w Transzy Detalicznej 

Osobami, do których kierowana jest oferta Akcji serii B w Transzy Detalicznej, są osoby fizyczne, zarówno 
rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego. 

11.2.4.2. Terminy subskrypcji akcji w Transzy Detalicznej i miejsce składania zapisów 

Zapisy na Akcje serii B będą mogły być składane w terminie 18-19 listopada 2004 r. Lista POK przyjmujących 
zapisy na akcje stanowi załącznik nr 6 do Prospektu. 
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W przypadku podjęcia decyzji o zmianie terminów subskrypcji, stosowna informacja podana zostanie do publicznej 
wiadomości odpowiednio przed pierwotnym terminem, którego zmiana dotyczy, w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

11.2.4.3. Zasady składania zapisów na akcje w Transzy Detalicznej 

Inwestor może złożyć zapis na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba akcji oferowanych w Transzy 
Detalicznej, zgodnie z informacją o liczbie Akcji serii B oferowanych w Transzy Detalicznej, która przekazana 
zostanie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łączna liczba akcji 
objętych zapisami nie może przekroczyć maksymalnej liczby akcji przeznaczonych do nabycia w Transzy 
Detalicznej. Zapis lub zapisy złożone przez jedną osobę, opiewające łącznie na większą liczbę akcji, uznane zostaną 
za zapis lub zapisy złożony(e) na maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do nabycia w Transzy Detalicznej. 

Osoba składająca zapis na akcje w Transzy Detalicznej okazuje w POK przyjmującym zapis dokument tożsamości 
oraz wypełnia w czterech egzemplarzach formularz zapisu na akcje, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
Prospektu, zawierający m.in. następujące informacje: 

dane o inwestorze: 

− imię i nazwisko; 

− miejsce zamieszkania; 

− adres do korespondencji; 

− numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego w przypadku osób krajowych lub numer paszportu  
w przypadku osób zagranicznych; 

− status dewizowy (określenie, czy dany inwestor jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa 
Dewizowego); 

− liczbę Akcji serii B, na jaką składany jest zapis; 

− cenę emisyjna Akcji serii B; 

− kwotę wpłaty na Akcje serii B i sposób zapłaty; 

− informacja o formie ewentualnego zwrotu wpłaconych środków w przypadku przydzielenia mniejszej 
liczby akcji niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub nieprzydzielenia ich wcale. 

Ponadto inwestor podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z treścią Prospektu i Statutu Spółki, wyraża zgodę na 
brzmienie Statutu Spółki i akceptuje warunki Oferty Publicznej oraz że zgadza się na przydzielenie mu mniejszej 
liczby Akcji serii B niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami przydziału akcji  
w Transzy Detalicznej opisanymi w Prospekcie. Osoba składająca zapis podpisuje również oświadczenie  
o dobrowolnym przekazaniu danych osobowych zawartych na formularzu oraz o wyrażeniu zgody na ich 
przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji Oferty Publicznej. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na akcje 
ponosi składający zapis. 

Zapis na akcje w Transzy Detalicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń 
oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres opisany w pkt 11.2.4.4 niniejszego Rozdziału. 

Na dowód złożenia zapisu osoba składająca zapis otrzymuje jeden egzemplarz złożonego i wypełnionego formularza 
zapisu, potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapis. 

Wraz z formularzem zapisu osoba zapisująca się na akcje może złożyć dyspozycję deponowania wszystkich akcji na 
prowadzonym dla niej rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim (albo odpowiednio banku 
uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych). Składając dyspozycję deponowania, inwestor 
podaje numer ww. rachunku oraz nazwę prowadzącego go podmiotu oraz zobowiązuje się do poinformowania POK, 
w którym składany jest zapis, o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku. 

Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa i nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Dyspozycja deponowania zawarta została na formularzu zapisu na Akcje serii B. 

W związku z faktem, że niezłożenie dyspozycji deponowania nie wpływa na ważność zapisu na Akcje serii B, nie ma 
wymogu posiadania rachunku papierów wartościowych przez inwestorów uczestniczących w Publicznej Subskrypcji. 
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W przypadku niezłożenia dyspozycji deponowania przydzielone inwestorowi Akcje serii B zarejestrowane zostaną w 
KDPW na koncie biura maklerskiego pełniącego funkcję „Sponsora Emisji”, po czym w POK, w którym dokonano 
zapisu, inwestor będzie mógł odebrać dokument potwierdzający fakt nabycia Akcji serii B. 

Działanie przez pełnomocnika 

Osoby uprawnione do złożenia zapisu na akcje w Transzy Detalicznej mogą to uczynić za pośrednictwem 
pełnomocnika. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo szczególne w formie 
pisemnej, zawierające umocowanie do dokonania zapisu oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i osobie,  
w imieniu której składany będzie zapis na akcje w Transzy Detalicznej: 

− dla osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL  
w przypadku rezydentów lub numer paszportu w przypadku nierezydentów, w rozumieniu Prawa 
Dewizowego; 

− dla osób prawnych: nazwę (firmę), adres, w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego, numer REGON albo numer właściwego 
rejestru w przypadku zagranicznych osób prawnych; 

− dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jako osób, w imieniu których 
składany jest zapis: nazwę, adres, oznaczenie właściwego organu rejestrowego oraz numer właściwego 
rejestru,  
a w przypadku jego braku inny numer identyfikacyjny właściwy dla danego podmiotu. 

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostaje w POK przyjmującym zapis na akcje w Transzy Detalicznej. 

Podpis inwestora na pełnomocnictwie do złożenia zapisu musi być poświadczony przez notariusza lub złożony  
w obecności pracownika POK przyjmującego zapis. Możliwe jest odstąpienie od wskazanych powyżej form 
poświadczenia podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, o ile zostanie to zaakceptowane przez biuro maklerskie, 
w którego POK składany jest zapis. 

Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak 
udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 
chyba że biuro maklerskie przyjmujące zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku. 

Zwraca się uwagę osób uprawnionych do złożenia zapisu, iż na podstawie Ustawy o Opłacie Skarbowej od 
dokumentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa. 

11.2.4.4. Termin związania zapisem na akcje w Transzy Detalicznej 

Inwestor związany będzie złożonym zapisem na akcje do czasu przydziału Akcji serii B w Ofercie Publicznej albo 
do dnia ogłoszenia o niedojściu Publicznej Subskrypcji do skutku. Po przydziale Akcji serii B związanie zapisem ma 
charakter umowny – zapis, w oparciu o który dokonano przydziału, wiąże obie strony, tj. Emitenta i inwestora do 
momentu wydania Akcji serii B, tj. zapisania Akcji serii B na rachunku inwestora wskazanym w dyspozycji 
deponowania albo na koncie Sponsora Emisji (w przypadku niezłożenia przez inwestora dyspozycji deponowania 
Akcji serii B). 

11.2.4.5. Wpłaty na akcje w Transzy Detalicznej 

Wpłata na akcje objęte zapisem w Transzy Detalicznej musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek biura maklerskiego, w którym składany jest zapis. 
Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w POK przyjmującym 
zapis na akcje.  

Wpłaty na akcje dokonywane mogą być w PLN, gotówką lub przelewem na ww. rachunek. 

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji serii B objętych zapisem i ceny 
emisyjnej akcji.  

W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na akcje zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie zapis na akcje 
uznany zostanie za nieważny w całości.  
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Ogólne zasady rejestrowania wpłat. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieudokumentowanych źródeł (Dz.U. t.jedn. 2003 r. nr 153, poz. 
1505, z późn. zm.) instytucja obowiązana (w szczególności dom maklerski lub bank) przyjmująca dyspozycję lub 
zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro (zarówno jeżeli jest to 
transakcja prowadzona w ramach operacji pojedynczej, jak też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności 
wskazują, że są one ze sobą powiązane), ma obowiązek zarejestrować taką czynność. Obowiązek rejestracji dotyczy 
również transakcji, gdy jej okoliczność wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. 

W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji instytucja obowiązana dokonuje identyfikacji swoich klientów 
w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której mowa, obejmuje:  

1. w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego 
na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz 
adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL, w przypadku ustalenia tożsamości na 
podstawie dowodu osobistego lub kod kraju, w przypadku paszportu; w przypadku osoby, w imieniu i na 
rzecz której dokonywana jest transakcja – ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu;  

2. w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego 
dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz 
aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do 
reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w ust. 1, dotyczących osoby 
reprezentującej;  

3. w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – zapisanie danych z dokumentu, 
wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie 
osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych określonych w pkt 1, 
dotyczących osoby reprezentującej.  

Instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych 
zgodnie z powyżej określonymi zasadami transakcjach. Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi 
zarejestrowania transakcji przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po 
roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z tą transakcją.  

W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem 
przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, instytucja obowiązana o powyższym zdarzeniu 
powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.  

Przez pojęcie transakcji rozumie się między innymi: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,  
w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, przelewy 
przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym 
oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami 
należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te są 
dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek. 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665) 
bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności do celów mających związek  
z przestępstwem, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. nr 88,  
poz. 553 i nr 128, poz. 840), lub aktów terrorystycznych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia 
okoliczności, o których mowa powyżej, bank zawiadamia o tym prokuratora.  

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 
1 Prawa bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn 
nosi znamiona przestępstwa 

11.2.4.6. Przydział akcji w Transzy Detalicznej 

Przydział akcji w Transzy Detalicznej zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu Oferty 
Publicznej, tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2004 r. 

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów na Akcje w Publicznej Ofercie przydział akcji nastąpi nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od nowo wyznaczonej daty zakończenia Oferty Publicznej. 

Podstawę przydziału akcji inwestorom stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony – zgodnie z zasadami 
opisanymi w niniejszym Prospekcie – zapis na Akcje serii B. 
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Akcje w Transzy Detalicznej przydzielone zostaną zgodnie ze złożonymi zapisami. W przypadku gdy liczba akcji na 
jakie złożono zapisy w Transzy Detalicznej, będzie większa od liczby akcji ostatecznie oferowanych w tej transzy, 
akcje przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części akcji nie będą 
przydzielane. Jedynie w sytuacji, gdy liczba akcji subskrybowanych w Transzy Detalicznej będzie mniejsza od 
liczby akcji oferowanych w tej transzy, niesubskrybowane akcje będą mogły powiększyć pulę akcji oferowanych  
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

11.2.4.7. Rozliczenie wpłat na Akcje serii B i zwrot nadpłaconych kwot w Transzy Detalicznej 

W przypadku gdy inwestorom nie zostaną przydzielone akcje w Transzy Detalicznej lub przydzielona zostanie 
mniejsza liczba akcji niż ta, na którą złożone zostały zapisy, niewykorzystane części wpłat na akcje w Transzy 
Detalicznej zostaną zwrócone inwestorom w sposób wskazany przez inwestora w formularzu zapisu. 

Zwrot niewykorzystanych wpłat zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Intencją Emitenta 
jest, aby nastąpił on niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przydziału akcji  
w Publicznej Ofercie lub też od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o niedojściu 
emisji do skutku zgodnie z pkt 11.2.6. Rozdziału III. 

11.2.5. Zasady nabywania akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

11.2.5.1. Osoby, do których kierowana jest oferta akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Osobami, do których kierowana jest oferta akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, są: 

− osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak  
i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego; 

− zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami 
zarządzają, i na rzecz których zamierzają nabyć akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

11.2.5.2. Terminy subskrypcji akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i miejsce składania zapisów 

Zapisy na Akcje oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą mogły być składane w terminie  
18-19 listopada 2004 r. Lista POK przyjmujących zapisy na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
wskazana została w załączniku nr 6 do Prospektu. 

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie terminów subskrypcji, stosowna informacja podana zostanie do publicznej 
wiadomości odpowiednio przed pierwotnym terminem, którego zmiana dotyczy, w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

11.2.5.3. Proces budowy Księgi Popytu 

Przyjmowanie zapisów i zamówień w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych poprzedzone zostanie procesem 
budowy Księgi Popytu, w ramach którego osoby, o których mowa w pkt 11.2.5.1 niniejszego Rozdziału, będą mogły 
składać deklaracje nabycia akcji w Ofercie Publicznej („Deklaracje”). W oparciu o Deklaracje ustalona zostanie cena 
emisyjna Akcji serii B oraz, w przypadku uruchomienia Oferty Sprzedaży, cena sprzedaży Akcji serii A1, jak 
również wyłonione zostanie grono inwestorów deklarujących nabycie Akcji oferowanych w ramach Oferty 
Publicznej, którzy zostaną następnie zaproszeni do udziału w złożeniu zapisu i ewentualnie zamówienia na Akcje 
oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Proces budowy Księgi Popytu przeprowadzony zostanie w terminie 9-17 listopada 2004 r. z zastrzeżeniem,  
że w dniu 17 listopada 2004 r. Deklaracje przyjmowane będą tylko do godz. 15.00. W przypadku podjęcia decyzji  
o przeprowadzeniu subskrypcji w innym terminie niż pierwotnie ustalony, wyznaczone zostaną odpowiednio nowe 
terminy procesu budowy Księgi Popytu poprzedzającego subskrypcję realizowaną w nowym terminie. 

Emitent może postanowić o odwołaniu lub unieważnieniu procesu budowy Księgi Popytu. Informacja o odwołaniu 
lub unieważnieniu procesu budowy Księgi Popytu zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po 
podjęciu takiej decyzji w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.  
W przypadku odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów budowy Księgi Popytu zobowiązania 
uczestników biorących w niej udział wygasają. Na potrzeby przeprowadzenia nowego procesu budowy Księgi 
Popytu poprzedzającego subskrypcję realizowaną w nowym terminie Emitent ponownie ustali Przedział Cenowy.  
W przypadku odwołania lub wyznaczenia nowych terminów budowy Księgi Popytu informacja ta zostanie 
przekazana przez Emitenta w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Deklaracje będą mogły być składane w POK przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 
których lista wskazana została w Załączniku nr 6 do Prospektu. 
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Inwestor składający Deklarację powinien wypełnić formularz, którego wzór udostępniany będzie przez Oferującego 
przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu, podając m.in. liczbę Akcji serii B deklarowanych przez niego 
do nabycia oraz proponowaną cenę emisyjną jednej akcji, po jakiej inwestor zobowiązany będzie nabyć akcje objęte 
Deklaracją. Deklarowana przez inwestora cena powinna zostać określona w ramach Przedziału Cenowego (zgodnie  
z treścią pkt 11.2.3 niniejszego Rozdziału, Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości przed 
rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu w trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi). 

Nie ma ograniczeń co do liczby akcji objętych jedną Deklaracją z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba akcji 
deklarowanych do nabycia na podstawie Deklaracji nie może być większa niż łączna liczba Akcji serii B 
oferowanych do nabycia w Publicznej Subskrypcji.  

W terminie przyjmowania Deklaracji inwestor ma prawo do anulowania złożonej Deklaracji. Anulowanie Deklaracji 
powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia inwestora złożonego w miejscu i terminie właściwych dla 
miejsca i terminu składania Deklaracji. 

Deklaracja powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania inwestora, w tym do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu. W sytuacji gdy Deklaracja będzie niekompletna, zostanie uznana za nieważną. 

Na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu Emitent oraz Wprowadzający, działając w oparciu  
o rekomendację Oferującego, podejmą decyzję o: 

− cenie emisyjnej oraz cenie sprzedaży,  

− ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji oraz  

− ewentualnym uruchomieniu Oferty Sprzedaży.  

Na podstawie procesu budowania Księgi Popytu dokonany zostanie wybór inwestorów, do których skierowane 
zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji serii B i ewentualnie zamówienia na określoną 
liczbę Akcji serii A1 („Zaproszenia”).  

Zaproszenia będą mogły być kierowane tylko do tych inwestorów, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach 
oferowali cenę nie niższą niż ostatecznie ustalona cena emisyjna. Wystosowanie Zaproszenia będzie miało charakter 
odpowiedzi na ofertę nabycia akcji złożoną w postaci Deklaracji.  

Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Emitenta, Wprowadzającego ani Oferującego do wystosowania do 
inwestora ww. Zaproszenia. W przypadku wystosowania do inwestora Zaproszenia inwestor ten będzie zobowiązany 
dokonać zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Akcji Oferowanych – która będzie nie większa niż liczba Akcji 
deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w złożonej przez niego Deklaracji – oraz dokonać wpłaty na 
akcje zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 11.2.5.6 niniejszego Rozdziału. Niewykonanie powyższego zobowiązania 
stanowić będzie podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora w trybie art. 471 i następnych Kodeksu 
Cywilnego W związku z powyższym Deklaracja zawierać będzie w swojej treści zobowiązanie inwestora do 
złożenia i opłacenia – na zasadach określonych w Prospekcie – zapisu i ewentualnie zamówienia na akcje w liczbie 
nie wyższej niż liczba akcji określona w Deklaracji, po cenie nie wyższej niż cena określona w Deklaracji. 

Zgodnie z pkt 11.2.1 w przypadku, w którym liczba akcji objętych deklaracjami złożonymi przez inwestorów  
w trakcie procesu budowy Księgi Popytu przy minimalnym poziomie ceny z Przedziału Cenowego przekroczy 
łączną liczbę akcji oferowanych do nabycia w Ofercie Publicznej, Wprowadzający podejmie decyzję o uruchomieniu 
Oferty Sprzedaży. W takiej sytuacji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zostaną zaoferowane zarówno Akcje 
serii B, jak i Akcje serii A1, a Emitent i Wprowadzający w wystosowanym do inwestora Zaproszeniu wskażą liczbę 
Akcji serii B i liczbę Akcji serii A1, jaką zobowiązany jest objąć inwestor. Jednakże łączna liczba Akcji serii B oraz 
Akcji serii A1 wskazana w Zaproszeniu nie będzie wyższa niż liczba Akcji serii B wskazanych przez inwertora w 
złożonej przez niego Deklaracji. W związku z powyższym złożenie przez inwestora deklaracji nabycia Akcji serii B 
rozumiane będzie jako złożenie deklaracji nabycia Akcji serii B jak również w sytuacji uruchomienia Oferty 
Sprzedaży – Akcji serii A1, a zobowiązanie Inwestora do objęcia Akcji serii B, o którym mowa w niniejszym 
punkcie Prospektu, dotyczy odpowiednio objęcia Akcji serii A1.  
W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa powyżej, w oparciu o rekomendację Oferującego decyzje 
dotyczące zaoferowania inwestorom Akcji serii B i Akcji serii A1 podejmowane będą przez Emitenta  
– w odniesieniu do Akcji serii B oraz Wprowadzającego – w odniesieniu do Akcji serii A1. Jednakże intencją 
Emitenta i Wprowadzającego jest, aby stosunek liczby Akcji serii B i Akcji serii A1 był jednakowy dla wszystkich 
inwestorów, do których skierowano Zaproszenia. 

Osoby występujące w imieniu inwestora najpóźniej wraz ze składaną Deklaracją powinny złożyć ważne dokumenty 
zaświadczające o uprawnieniach do reprezentowania inwestora oraz dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Akcji. Niezłożenie powyższych dokumentów może spowodować, 
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że Deklaracja danego inwestora nie będzie brana pod uwagę przy wyborze osób, do których wystosowane zostaną 
Zaproszenia. 

Zaproszenia, o których mowa powyżej, zostaną skierowane do inwestorów po zakończeniu terminu budowy Księgi 
Popytu, jednak nie później niż do godz. 10 pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, tj. nie 
później niż do godz. 10 w dniu 18 listopada 2004 r. W przypadku niewystosowania do inwestora Zaproszenia  
w powyższym terminie, zobowiązanie inwestora zawarte w złożonej przez niego Deklaracji wygasa. Wystosowanie 
zaproszenia do inwestora będzie miało dla Emitenta charakter wiążący, co oznacza, że Emitent nie będzie miał 
możliwości anulowania wystosowanego Zaproszenia. Zaproszenia kierowane będą do inwestorów przez 
Oferującego, faksem na numer podany przez inwestora w złożonej przez niego Deklaracji.  

11.2.5.4. Zasady składania zapisów/zamówień na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Zapisy na Akcje serii B oraz zamówienia na Akcje serii A1 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane 
będą od inwestorów, o których mowa w pkt 11.2.5.1 niniejszego Rozdziału. 

Zapisy oraz zamówienia składane przez inwestorów mogą opiewać na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż 
liczba akcji przeznaczonych do nabycia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

W przypadku inwestorów, do których zostały wystosowane Zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje serii B oraz  
w przypadku realizacji Oferty Sprzedaży zamówienia na Akcje serii A1, liczba Akcji serii B oraz liczba Akcji serii 
A1, na jaką inwestor zobowiązany będzie złożyć zapis oraz ewentualnie zamówienie, powinna być równa liczbie 
Akcji serii B oraz liczbie Akcji serii A1 wskazanej w wystosowanym do niego Zaproszeniu, która będzie nie większa 
niż liczba akcji deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy Księgi Popytu. Złożenie 
zapisu/zamówienia na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu spowoduje, że zapis/zamówienie uznane 
zostaną za nieważne.  

Złożenie przez inwestora zapisu oraz zamówienia w odpowiedzi na otrzymane Zaproszenie nie wyłącza możliwości 
składania dodatkowych zapisów i zamówień na zasadach ogólnych, tj. na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak 
niż liczba akcji przeznaczonych do nabycia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Osoba składająca zapis na Akcje serii B/zamówienie na Akcje serii A1 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
okazuje w POK przyjmującym zapis dokument tożsamości oraz wypełnia w czterech egzemplarzach formularz 
zapisu na Akcje serii B, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Prospektu oraz zamówienie na Akcje serii A1, wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Prospektu, zawierające m.in. następujące informacje: 

− dane o inwestorze: 

− nazwa; 

− siedziba i adres; 

− adres do korespondencji; 

− numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej/numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia  
w przypadku zagranicznych osób prawnych; 

− status dewizowy (określenie czy dany inwestor jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa 
Dewizowego); 

− informacja, czy zapis/zamówienie składany(e) jest w odpowiedzi na Zaproszenie; 

− liczbę Akcji serii B, na jaką składany jest zapis/liczbę Akcji serii A1, na jaką składane jest zamówienie; 

− cenę emisyjną Akcji serii B/cenę sprzedaży Akcji serii A1, 

− kwotę wpłaty na akcje i sposób zapłaty; 

− informację o formie ewentualnego zwrotu wpłaconych środków w przypadku przydzielenia mniejszej 
liczby akcji niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub nieprzydzielenia ich wcale. 

Ponadto inwestor podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z treścią Prospektu i Statutu Spółki, wyraża zgodę na 
brzmienie Statutu Spółki i akceptuje warunki Oferty Publicznej oraz że zgadza się na przydzielenie Akcji zgodnie  
z zasadami przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych opisanymi w Prospekcie. 

Osoby składające zapis/zamówienie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej powinny najpóźniej wraz z zapisem/zamówieniem złożyć ważne dokumenty, z których wynika 
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status prawny inwestora, zaświadczające o uprawnieniach osoby składającej zapis do reprezentowania inwestora, jak 
również dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia akcji. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu/zamówienia 
ponosi składający zapis/zamówienie. 

Zapisy/zamówienia składane przez towarzystwo funduszy powierniczych/inwestycyjnych w imieniu własnym, 
odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego 
Prospektu zapisy/zamówienia odrębnych inwestorów. 

Zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis/zamówienie 
zbiorcze na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu/zamówienia listę inwestorów zawierającą  
w odniesieniu do każdego z inwestorów informacje określone w formularzu zapisu/zamówienia na akcje. 

Zapis/zamówienia na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są bezwarunkowe, nieodwołalne, nie mogą 
zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiążą osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres opisany  
w pkt 11.2.5.5 niniejszego Rozdziału. 

Na dowód złożenia zapisu/zamówienia osoba składająca zapis/zamówienie otrzymuje jeden egzemplarz złożonego  
i wypełnionego formularza zapisu/zamówienia, potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego 
zapis/zamówienie. 

Wraz z formularzem zapisu/zamówienia osoba zapisująca się na akcje może złożyć dyspozycję deponowania 
wszystkich akcji na prowadzonym dla niej rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim (albo 
odpowiednio banku uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych). Składając dyspozycję 
deponowania, inwestor podaje numer ww. rachunku oraz nazwę prowadzącego go podmiotu oraz zobowiązuje się do 
poinformowania POK, w którym składany jest zapis, o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku. 

Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Dyspozycja deponowania zawarta została na formularzu zapisu na Akcje serii B/zamówienia na akcje serii A1. 

W związku z faktem, że niezłożenie dyspozycji deponowania nie wpływa na ważność zapisu/zamówienia na akcje, 
nie ma wymogu posiadania rachunku papierów wartościowych przez inwestorów uczestniczących w Publicznej 
Subskrypcji. 

W przypadku niezłożenia dyspozycji deponowania przydzielone inwestorowi akcje zarejestrowane zostaną  
w KDPW na koncie biura maklerskiego pełniącego funkcję „Sponsora Emisji”, po czym w POK, w którym 
dokonano zapisu/zamówienia, inwestor będzie mógł odebrać dokument potwierdzający fakt nabycia Akcji. 

Działanie przez pełnomocnika 

Osoby uprawnione do złożenia zapisu/zamówienia na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych mogą to 
uczynić za pośrednictwem pełnomocnika. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo szczególne w formie 
pisemnej, zawierające umocowanie do dokonania zapisu oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i osobie,  
w imieniu której składany będzie zapis/zamówienie na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 

- dla osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL  
w przypadku rezydentów lub numer paszportu w przypadku nierezydentów, w rozumieniu Prawa 
Dewizowego; 

- dla osób prawnych: nazwę (firmę), adres, w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego, numer REGON albo numer właściwego 
rejestru w przypadku zagranicznych osób prawnych; 

- dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jako osób, w imieniu których 
składany jest zapis: nazwę, adres, oznaczenie właściwego organu rejestrowego oraz numer właściwego 
rejestru, a w przypadku jego braku inny numer identyfikacyjny właściwy dla danego podmiotu. 

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostaje w POK przyjmującym zapis na akcje w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych. 

Podpis inwestora na pełnomocnictwie do złożenia zapisu/zamówienia musi być poświadczony przez notariusza lub 
złożony w obecności pracownika POK przyjmującego zapis/zamówienie. Możliwe jest odstąpienie od wskazanych 
powyżej form poświadczenia podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, o ile zostanie to zaakceptowane przez 
biuro maklerskie, w którego POK ma być złożony zapis/zamówienie. 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział III – Dane o emisji 

 60

Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak 
udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 
chyba że biuro maklerskie przyjmujące zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku. 

Zwraca się uwagę osób uprawnionych do złożenia zapisu/zamówienia, iż na podstawie Ustawy o Opłacie Skarbowej 
od dokumentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa. 

11.2.5.5. Termin związania zapisem na Akcje serii B/zamówieniem na Akcje serii A1 w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych 

Inwestor związany będzie złożonym zapisem na akcje do czasu przydziału Akcji serii B w Ofercie Publicznej albo 
do dnia ogłoszenia o niedojściu Publicznej Subskrypcji do skutku. Po przydziale Akcji serii B związanie zapisem ma 
charakter umowny – zapis, w oparciu o który dokonano przydziału, wiąże obie strony, tj. Emitenta i inwestora do 
momentu wydania Akcji serii B, tj. zapisania Akcji serii B na rachunku inwestora wskazanym w dyspozycji 
deponowania albo na koncie Sponsora Emisji (w przypadku niezłożenia przez inwestora dyspozycji deponowania 
Akcji serii B). 

Inwestor związany będzie złożonym zamówieniem na akcje serii A1 do czasu przydziału akcji serii A1 przez 
Wprowadzającego. 

11.2.5.6. Wpłaty na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Wpłata na akcje objęte zapisem/zamówieniem w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona  
w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów na akcje w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych wpłynęła na rachunek biura maklerskiego, w którego POK składany jest 
zapis/zamówienie. Informacja o numerze rachunku, na jaki powinny zostać dokonane wpłaty, będzie dostępna  
w POK przyjmującym zapisy na akcje.  

Wpłaty na akcje dokonywane mogą być w PLN, gotówką lub przelewem na ww. rachunek. 

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji objętych zapisem/zamówieniem 
i odpowiednio ceny emisyjnej Akcji serii B/ceny sprzedaży Akcji serii A1.  

Zapisem/zamówieniem uznanym za ważny jest zapis/zamówienie opłacony w pełnej wysokości zgodnie z zasadami 
określonymi w Prospekcie. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis na akcje objęte zapisem/zamówieniem 
uznany zostanie za złożony na liczbę akcji wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku 
Emitent lub Wprowadzający będzie miał prawo nie przydzielić akcji w ogóle lub przydzielić je w liczbie wynikającej 
z dokonanej wpłaty zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w pkt 11.2.5.7. niniejszego Rozdziału.  
Ogólne zasady rejestrowania wpłat. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieudokumentowanych źródeł (Dz.U. t.jedn. 2003 r. nr 153, poz. 
1505, z późn. zm.) instytucja obowiązana (w szczególności dom maklerski lub bank) przyjmująca dyspozycję lub 
zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro (zarówno jeżeli jest to 
transakcja prowadzona w ramach operacji pojedynczej, jak też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności 
wskazują, że są one ze sobą powiązane) ma obowiązek zarejestrować taką czynność. Obowiązek rejestracji dotyczy 
również transakcji, gdy jej okoliczność wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. 

W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji instytucja obowiązana dokonuje identyfikacji swoich klientów 
w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której mowa, obejmuje:  
− w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego 

na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz 
adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL, w przypadku ustalenia tożsamości na 
podstawie dowodu osobistego lub kod kraju, w przypadku paszportu; w przypadku osoby, w imieniu i na 
rzecz której dokonywana jest transakcja – ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu;  

− w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego 
dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz 
aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do 
reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w ust. 1, dotyczących osoby 
reprezentującej;  
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− w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – zapisanie danych  
z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego 
umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych 
określonych w pkt 1, dotyczących osoby reprezentującej.  

Instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych 
zgodnie z powyżej określonymi zasadami transakcjach. Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi 
zarejestrowania transakcji przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po 
roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z tą transakcją.  

W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem 
przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, instytucja obowiązana o powyższym zdarzeniu 
powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.  

Przez pojęcie transakcji rozumie się między innymi: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,  
w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, przelewy 
przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym 
oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami 
należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te są 
dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek. 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665) 
bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności do celów mających związek  
z przestępstwem, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 
553 i nr 128, poz. 840), lub aktów terrorystycznych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności,  
o których mowa powyżej, bank zawiadamia o tym prokuratora.  

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 
ust.1 Prawa bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności karnej, jeżeli 
czyn nosi znamiona przestępstwa. 

11.2.5.7. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany w ciągu pięciu dni roboczych po 
zakończeniu Publicznej Oferty, tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2004 r. W przypadku Akcji serii B przydziału 
dokona Emitent, natomiast w odniesieniu do Akcji serii A1 – Wprowadzający. 

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów na Akcje przydział akcji nastąpi nie później niż w terminie 
trzech dni roboczych od nowo wyznaczonej daty zakończenia Publicznej Oferty. 

Podstawę przydziału akcji inwestorowi stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony – zgodnie z zasadami 
opisanymi w niniejszym Prospekcie – odpowiednio w odniesieniu do akcji oferowanych w Publicznej Subskrypcji 
zapis na Akcje serii B oraz w odniesieniu do akcji sprzedawanych w Ofercie Sprzedaży zamówienie na Akcje serii 
A1, z zastrzeżeniem że Wprowadzający dokona przydziału Akcji serii A1 jedynie w sytuacji, w której zostanie 
prawidłowo opłacona i subskrybowana liczba Akcji serii B zapewniająca dojście Publicznej Subskrypcji do skutku. 

W pierwszej kolejności przydział dokonany zostanie na rzecz inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowy 
Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy oraz ewentualnie 
zamówienia. W odniesieniu do tych inwestorów Akcje serii B oraz Akcje serii A1 zostaną przydzielone zgodnie ze 
złożonymi zapisami/zamówieniami. 

Dokonanie przez inwestora wpłaty niepełnej, pomimo uznania takiego zapisu/zamówienia za ważne zgodnie  
z pkt 11.2.5.6. niniejszego Rozdziału, oznaczać będzie, że Emitent lub odpowiednio Wprowadzający będzie miał 
prawo nie przydzielić Akcji serii B lub Akcji serii A1 w ogóle lub przydzielić je w liczbie wynikającej z dokonanej 
wpłaty, jednakże nie wyłączy to odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora, o której mowa w pkt 11.2.5.3 
niniejszego Rozdziału. 

W przypadku gdy ostatecznie oferowana liczba akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie większa od 
liczby akcji przydzielonych na ww. zasadach, pozostała część akcji przydzielona zostanie inwestorom, którzy złożyli 
ważne zapisy/zamówienia, niestanowiące odpowiedzi na Zaproszenia. Jeżeli liczba akcji pozostałych do objęcia  
w ramach ww. puli będzie mniejsza od liczby akcji oferowanych w oparciu o ww. zasady, akcje przydzielone 
zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 

W sytuacji, gdy liczba Akcji serii B subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie mniejsza od 
liczby Akcji serii B oferowanych w tej transzy, niesubskrybowane akcje będą mogły powiększyć pulę akcji 
oferowanych w Transzy Detalicznej. Wskazana powyżej możliwość przenoszenia akcji pomiędzy transzami odnosi 
się jedynie do Akcji serii B. 
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11.2.5.8. Rozliczenie wpłat na akcje i zwrot nadpłaconych kwot w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

W przypadku gdy zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Prospekcie inwestorowi nie zostaną przydzielone 
akcje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba akcji niż ta, na którą złożono zapis/zamówienie, niewykorzystana 
część wpłaconej kwoty zostanie zwrócona inwestorowi w sposób wskazany przez inwestora w formularzu 
zapisu/zamówienia. 

Zwrot niewykorzystanych wpłat zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Intencją Emitenta 
jest, aby nastąpił on niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przydziału akcji  
w Ofercie Publicznej. 

11.2.6. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku oraz sposobu  
i terminu zwrotu wpłaconych kwot 

Niedojście emisji Akcji serii B do skutku może wystąpić w przypadku gdy: 

− w terminie określonymi w niniejszym Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana liczba Akcji serii B 
stanowiąca minimalny próg dojścia emisji do skutku, 

− Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 
emisji Akcji serii B w terminie sześciu miesięcy od dnia udzielenia zgody KPWiG na wprowadzenie Akcji 
serii B do publicznego obrotu,  

− wydane zostanie prawomocne postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii B.  

Jednakże niedojście emisji do skutku z powodu niezgłoszenia do sądu rejestrowego we właściwym terminie uchwały 
o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowić będzie podstawę odpowiedzialności Emitenta wobec inwestorów 
zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego. 

Niedojście Oferty Sprzedaży do skutku może wystąpić w przypadku gdy: 

− w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana i opłacona liczba Akcji serii 
B stanowiąca minimalny próg dojścia Publicznej Subskrypcji do skutku. W takim wypadku zgodnie  
z pkt 11.2.5.7. niniejszego Rozdziału Wprowadzający odstąpi od przydziału Akcji serii A1. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście Oferty Publicznej do skutku stosowna informacja 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości po wystąpieniu danego zdarzenia w trybie art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie 
bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Spółkę do 
publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku w sposób wskazany przez inwestora w formularzu 
zapisu. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji serii B po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego, niezwłocznie 
po wystąpieniu zdarzenia powodującego niedojście emisji do skutku Emitent wystąpi o zakończenie notowań PDA 
na GPW. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz Inwestorów, na kontach których będą zapisane PDA  
w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań PDA. Kwota zwracanych wpłat stanowić będzie 
iloczyn liczby PDA znajdujących się na koncie Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii B. 

11.2.7. Odstąpienie od przeprowadzenia oferty Akcji serii B lub jej odwołanie 

Do czasu rozpoczęcia Oferty Publicznej Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu oferty Akcji serii B albo  
o przeprowadzeniu jej w innym terminie. 

W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa powyżej, Emitent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie w trybie  
art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

11.3. Zasady dystrybucji w Ofercie Menedżerskiej 

11.3.1. Ogólne informacje o Ofercie Menedżerskiej 

Na podstawie Prospektu oferuje się w Ofercie Menedżerskiej do 1.060.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie uchwały nr 2 NWZA Emitenta z dnia  
7 lipca 2004 roku.  
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Akcje serii C w całości oferowane są posiadaczom Warrantów obejmowanych w ramach realizacji Programu Opcji 
Menedżerskich, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich  
z dnia 21 lipca 2004 roku. Każdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji serii C.  

Prawo do objęcia Akcji serii C będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1 (jeden) zł za akcję. 

Akcje serii C przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione będą podzielone na trzy transze: 

a. Transzę I składającą się z 335.200 (trzystu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu) akcji przeznaczonych 
do nabycia przez Osoby Uprawnione oraz 18.000 (osiemnastu tysięcy) akcji stanowiących Pulę 
Rezerwową,  

b. Transzę II składającą się z 335.200 (trzystu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu) akcji przeznaczonych 
do nabycia przez Osoby Uprawnione oraz 18.000 (osiemnastu tysięcy) akcji stanowiących Pulę 
Rezerwową, 

c. Transzę III składającą się z 335.200 (trzystu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu) akcji przeznaczonych 
do nabycia przez Osoby Uprawnione oraz 18.400 (osiemnastu tysięcy czterystu) akcji stanowiących 
Pulę Rezerwową. 

Pula Rezerwowa Akcji serii C przypadająca na każdą z ww. transz przeznaczona została do ewentualnego objęcia 
przez nowe Osoby Uprawnione dokooptowane do Programu Opcji Menedżerskich na zasadach określonych w § 1 
ust. 2 Regulaminu Programu. 

Podział na ww. transze wynika z liczby przeznaczonych do objęcia w danej transzy warrantów subskrypcyjnych  
i jest tożsamy z liczbą warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w danych transzach. 

Możliwość nabycia Warrantów oraz realizacji wynikających z nich uprawnień do objęcia Akcji serii C uzależniona 
jest od spełnienia wskazanych poniżej warunków: 

− dla Transzy I od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2004 roku EBITDA w wysokości nie 
mniejszej niż 30.000.000 złotych,  

− dla Transzy II od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2005 roku EBITDA w wysokości nie 
mniejszej niż 37.000.000 złotych, 

− dla Transzy III od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2006 roku EBITDA w wysokości 
nie mniejszej niż 53.000.000 złotych. 

Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia w danym terminie przez Osoby Uprawnione może ulec zmianie  
w tym zakresie, iż Warranty wchodzące w skład Transzy I lub Transzy II, które nie zostały nabyte przez Osoby 
Uprawnione w terminach przewidzianych dla danej z ww. Transz mogą zostać przesunięte w sposób następujący: 

− nienabyte przez Osoby Uprawnione Warranty przeznaczone do objęcia w Transzy I mogą zostać 
przesunięte do Transzy II; 

− nienabyte przez Osoby Uprawnione Warranty przeznaczone do objęcia w Transzy II mogą zostać 
przesunięte do Transzy III.  

Decyzja o przesunięciu Warrantów będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 czerwca 2006 
roku dla Warrantów przesuwanych z Transzy I do Transzy II oraz do dnia 30 czerwca 2007 roku dla Warrantów 
przesuwanych z Transzy II do Transzy III. Stąd też liczba Akcji serii C, do jakich objęcia uprawnione są określone 
osoby będzie również, w tych przypadkach, ulegała zmianie. Modyfikacje listy Osób Uprawnionych wynikające ze 
wskazanych powyżej przesunięć akcji pomiędzy Transzami dokonywane będą na zasadach opisanych w pkt 11.3.2 
poniżej. 

11.3.2. Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii C 

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji Menedżerskich, a tym samym do objęcia warrantów 
subskrypcyjnych i ich realizacji poprzez objęcie Akcji serii C, będą kluczowi pracownicy Emitenta, którzy 
podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się 
do rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w szczególności do zwiększania jej przychodów i zysków. 

Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, dokona przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 
pomiędzy osoby wskazane przez Prezesa Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ustalając w ten sposób listę Osób 
Uprawnionych wraz z liczbą Warrantów, które będą mogły zostać nabyte przez te osoby. 

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może poszerzyć listę Osób Uprawnionych z tytułu wyników osiągniętych 
przez Spółkę w 2004 roku nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 roku, listę Osób Uprawnionych z tytułu wyników 
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osiągniętych przez Spółkę w 2005 roku nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz listę Osób Uprawnionych 
z tytułu wyników osiągniętych przez Spółkę w 2006 roku nie później niż do dnia 30 czerwca 2007 roku. Poszerzenie 
listy Osób Uprawnionych o nowe Osoby Uprawnione odbywać się będzie poprzez dokonanie przydziału na rzecz 
tych osób Warrantów z Puli Rezerwowej. Ponadto w związku z możliwością przesuwania nienabytych w danym 
okresie Warrantów do kolejnych Transz, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może dokonywać w związku z ww. 
przesunięciami Warrantów pomiędzy Transzami odpowiednich modyfikacji w liście Osób Uprawnionych. 

Lista Osób Uprawnionych do obejmowania akcji w Transzy I i II oraz III zostanie przekazana przez Spółkę 
Oferującemu i Powiernikowi przed rozpoczęciem terminów nabywania warrantów.  

Lista Osób Uprawnionych do objęcia warrantów nie będzie udostępniana do publicznej wiadomości. 

11.3.3. Terminy i miejsce składania zapisów na Akcje serii C 

Zgodnie z § 4 ust 10 Regulaminu Programu prawo do objęcia Akcji będzie realizowane przez Osoby Uprawnione 
poprzez złożenie zapisu na Akcje serii C w następujących terminach: 

a) w przypadku Akcji serii C należących do Transzy I – od dnia 1 sierpnia 2005 roku do dnia 30 września  
2005 roku, 

b) w przypadku Akcji serii C należących do Transzy II – od dnia 1 sierpnia 2006 roku do dnia 29 września 
2006 roku, 

c) w przypadku Akcji serii C należących do Transzy III – od dnia 1 sierpnia 2007 roku do dnia 28 września 
2007 roku. 

W terminach, o których mowa powyżej zapisy na Akcje serii C przyjmowane będą w POK Oferującego  
w Warszawie ul. Wspólna 47/49 oraz we Wrocławiu ul. Podwale 62a. Poprzez złożenie zapisu na Akcje serii C 
należy rozumieć złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale spełniającego warunki,  
o których mowa w art. 451 § 1 ksh. 

11.3.4. Zasady składania zapisów na Akcje serii C 
W celu nabycia Akcji serii C osoba uprawniona powinna w jednym z Punktów Obsługi Klienta Oferującego 
wymienionych w pkt 11.3.3 niniejszego Rozdziału, w godzinach jego pracy, okazać dokument tożsamości oraz 
złożyć podpisany przez siebie formularz zapisu zawierający m.in. następujące informacje: 

1. Dane o inwestorze: 

− imię i nazwisko; 

− miejsce zamieszkania i adres do korespondencji; 

− numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego w przypadku osób krajowych lub numer paszportu  
w przypadku osób zagranicznych; 

− status dewizowy (określenie, czy dany inwestor jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa 
Dewizowego); 

2. Liczbę Akcji serii C, na którą składany jest zapis. 

3. Kwotę wpłaty na Akcje serii C i sposób dokonania wpłaty. 

4. Informację o sposobie ewentualnego zwrotu inwestorowi dokonanej wpłaty albo jej części. 

5. Adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje. 

Ponadto inwestor podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z treścią Prospektu i Statutu Spółki, wyraża zgodę na 
brzmienie Statutu Spółki oraz że akceptuje warunki realizacji Programu i warunki publicznej oferty Akcji serii C. 
Osoba składająca zapis podpisuje również oświadczenie o dobrowolnym przekazaniu danych osobowych zawartych 
na formularzu oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji Oferty 
Menedżerskiej. 

Inwestor może złożyć zapis na liczbę Akcji serii C, nie większą niż liczba Akcji serii C, do których objęcia jest 
uprawniona dana Osoba Uprawniona, zgodnie z listą Osób Uprawnionych, o której mowa w pkt 11.3.2 niniejszego 
Rozdziału Prospektu.  

Zapis złożony na większą liczbę Akcji serii C niż liczba Akcji serii C, do których objęcia uprawniona jest dana 
osoba, potraktowany zostanie jak zapis złożony na maksymalną liczbę Akcji serii C, do których objęcia jest 
uprawniona dana osoba.  
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Zapis powinien być złożony na formularzu przygotowanym przez Spółkę i przesłanym Osobom Uprawnionym przez 
Powiernika. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na 
Akcje serii C ponosi składający zapis. 

Zapis złożony zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie stanowi oświadczenie o objęciu Akcji serii C  
w rozumieniu art.451 § 1 KSH. 

Wraz z formularzem zapisu osoba zapisująca się na Akcje serii C zobowiązana jest do złożenia dyspozycji 
deponowania Akcji serii C na prowadzonym dla niej rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim. 
Składając dyspozycję deponowania, inwestor podaje numer ww. rachunku oraz nazwę prowadzącego go podmiotu 
oraz zobowiązuje się do poinformowania POK, w którym składany jest zapis, o wszelkich zmianach dotyczących 
powyższego rachunku. Dyspozycja deponowania zawarta jest na formularzu zapisu i jest bezwarunkowa, 
nieodwołalna oraz nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Zapis na Akcje serii C jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże 
osobę składającą zapis do dnia zapisania określonych w nim Akcji na wskazanym przez inwestora rachunku 
papierów wartościowych. 

Zapis na Akcje serii C oraz dyspozycja deponowania Akcji serii C będą mogły być również złożone telefonicznie lub 
za pośrednictwem Internetu, o ile formę taką dopuszczać będą regulacje Oferującego w momencie składania zapisu. 
W przypadku dopuszczenia tej formy złożenia zapisu, w celu dokonania identyfikacji oraz objęcia Akcji serii C, nie 
będzie wymagane stawienie się Osoby Uprawnionej w Punkcie Obsługi Klienta i okazanie dokumentu tożsamości. 
Pozostałe zasady obejmowania Akcji serii C stosować się będzie odpowiednio.  

11.3.5. Działanie przez pełnomocnika 

Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Akcje mogą to uczynić za pośrednictwem pełnomocnika. Liczba 
pełnomocnictw jest nieograniczona. 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo szczególne w formie 
pisemnej, zawierające umocowanie do dokonania zapisu oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i osobie,  
w imieniu której składany będzie zapis na Akcje serii C: 

− imię i nazwisko, 

− dokładny adres, 

− numer dowodu osobistego i numer PESEL w przypadku rezydentów lub numer paszportu w przypadku 
nierezydentów, w rozumieniu Prawa Dewizowego. 

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostaje w Punkcie Obsługi Klienta Oferującego, w którym składany 
jest zapis. Podpis inwestora na pełnomocnictwie do złożenia zapisu musi być poświadczony przez notariusza lub 
złożony w obecności pracownika Oferującego. W uzasadnionym przypadku możliwe jest odstąpienie od wskazanych 
powyżej form poświadczenia podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, o ile zostanie to uprzednio 
zaakceptowane przez Oferującego. Zwraca się uwagę osób uprawnionych do złożenia zapisu, iż na podstawie 
Ustawy o Opłacie Skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa. 

11.3.6. Wpłaty na Akcje 

Wpłata na Akcje serii C, na które składany jest zapis, musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w dniu złożenia zapisu na Akcje serii C wpłynęła na rachunek Oferującego. Informacja o numerze 
rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna u Oferującego.  

Wpłaty na Akcje dokonywane mogą być w PLN, gotówką lub przelewem na ww. rachunek. 

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji serii C objętych zapisem i ceny 
emisyjnej jednej Akcji serii C. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Akcje serii C zgodnie z zasadami 
określonymi w Prospekcie, zapis na Akcje uznany zostanie za nieważny w całości. 

Ogólne zasady rejestrowania wpłat. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieudokumentowanych źródeł (Dz.U. t.jedn. 2003 r. nr 153, poz. 
1505, z późn. zm.) instytucja obowiązana (w szczególności dom maklerski lub bank) przyjmująca dyspozycję lub 
zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro (zarówno jeżeli jest to 
transakcja prowadzona w ramach operacji pojedynczej, jak też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności 
wskazują, że są one ze sobą powiązane) ma obowiązek zarejestrować taką czynność. Obowiązek rejestracji dotyczy 
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również transakcji, gdy jej okoliczność wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. 

W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji instytucja obowiązana dokonuje identyfikacji swoich klientów 
w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której mowa, obejmuje:  

− w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego 
na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz 
adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL, w przypadku ustalenia tożsamości na 
podstawie dowodu osobistego lub kod kraju, w przypadku paszportu; w przypadku osoby, w imieniu i na 
rzecz której dokonywana jest transakcja – ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu;  

− w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego 
dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz 
aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do 
reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w ust. 1, dotyczących osoby 
reprezentującej;  

− w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – zapisanie danych z 
dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego 
umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych 
określonych w pkt 1, dotyczących osoby reprezentującej.  

Instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych 
zgodnie z powyżej określonymi zasadami transakcjach. Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi 
zarejestrowania transakcji przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po 
roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z tą transakcją.  

W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem 
przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, instytucja obowiązana o powyższym zdarzeniu 
powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.  

Przez pojęcie transakcji rozumie się między innymi: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,  
w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, przelewy 
przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym 
oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami 
należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te są 
dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek. 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665) 
bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności do celów mających związek  
z przestępstwem, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 
553 i nr 128, poz. 840), lub aktów terrorystycznych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności,  
o których mowa powyżej, bank zawiadamia o tym prokuratora.  

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 
1 Prawa bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn 
nosi znamiona przestępstwa 

11.3.7. Przydział Akcji 

Z uwagi na fakt, że emisja Akcji serii C dokonywana jest w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego, nie nastąpi formalny przydział Akcji serii C. Każdorazowo natomiast, niezwłocznie po zakończeniu 
danego okresu przyjmowania zapisów, Akcje serii C zapisywane będą na rachunkach papierów wartościowych 
wskazanych przez osoby uprawnione na formularzach zapisu. Warunkiem zapisania Akcji na rachunku osoby 
uprawnionej jest złożenie i opłacenie zapisu na Akcje serii C zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.  

Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 452 § 4 KSH Zarząd Spółki 
dokonywał będzie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu Akcji objętych przez Osoby Uprawnione w terminie 
tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia wydania pierwszej Akcji serii C. Podwyższenie 
kapitału zakładowego będzie następowało po objęciu akcji przez Osoby Uprawnione, zgodnie z art. 451 § 1 KSH  
o sumę równą wartości nominalnej Akcji serii C objętych przez Osoby Uprawnione na podstawie złożonych zapisów 
na akcje. Zgodnie z art. 452 § 2 KSH, nabycie przez Osoby Uprawnione praw z akcji oraz podwyższenie kapitału 
następuje wraz z wydaniem akcji (tj. w publicznym obrocie – wraz z dokonaniem stosownego zapisu na rachunku 
papierów wartościowych) na nazwisko osoby uprawnionej. 
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Prawa z Akcji serii C przysługiwać będą osobom uprawnionym od momentu ich zapisania na wskazanych przez nie 
rachunkach papierów wartościowych. Zapisywanie Akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów 
dokonywane będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami KDPW. 

11.3.8. Rozliczenie wpłat na Akcje 

Z uwagi na charakter emisji zwrot wpłaconej kwoty – w całości albo w części – może mieć miejsce tylko w sytuacji 
uznania złożonego zapisu za nieważny lub dokonania przez inwestora większej wpłaty, niż wynikałoby to z liczby 
Akcji serii C objętych zapisem. W tej sytuacji zwrot należnych inwestorowi środków pieniężnych dokonany zostanie 
w terminie 14 dni od zakończeniu danego okresu przyjmowania zapisów. Ewentualny zwrot ww. środków 
pieniężnych dokonywany będzie bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, gotówką w Punkcie Obsługi Klienta 
Oferującego albo przelewem na rachunek inwestora wskazany na formularzu zapisu. 

11.3.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu 
wpłaconych kwot 

Niedojście emisji Akcji serii C do skutku może wystąpić w następujących przypadkach: 

− nie zostaną spełnione warunki realizacji Programu Opcji Menedżerskich, a w szczególności w terminie 
określonym w regulaminie Programu żadna z osób uprawnionych nie nabędzie ani jednego Warrantu 
Subskrypcyjnego, lub 

− w terminie do 28 września 2007 r. przez żadną z Osób Uprawnionych nie zostanie objęta ani jedna Akcja 
serii C. 

W przypadku wystąpienia innego zdarzenia powodującego niedojście oferty do skutku stosowna informacja zostanie 
przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 
niezwłocznie po wystąpieniu danego zdarzenia. W tym samym trybie przekazywana będzie każdorazowo do 
publicznej wiadomości informacja o bezwarunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego  
w drodze emisji Akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. 

Z uwagi na charakter Oferty Menedżerskiej nie dojdzie do sytuacji, w której zdarzenie powodujące niedojście oferty 
do skutku nastąpiłoby po złożeniu i opłaceniu zapisu na Akcje serii C. 

11.3.10. Odstąpienie od przeprowadzenia oferty lub jej odwołanie 

Z uwagi na charakter oferty Zarząd Emitenta nie może odstąpić od przeprowadzenia oferty Akcji serii C. 

12. Zamiary Emitenta dotyczące wtórnego obrotu 

12.1. Zamiary dotyczące wtórnego obrotu Akcjami serii A1 oraz B 
Zarząd Emitenta będzie się ubiegał o wprowadzenie Akcji serii A1, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B do 
obrotu giełdowego na urzędowym rynku giełdowym prowadzonym przez GPW (rynku podstawowym). Jeżeli nie 
wystąpią żadne nieprzewidywane przeszkody, Zarząd przewiduje wprowadzenie Praw do Akcji serii B oraz Akcji 
serii A1 do obrotu giełdowego w grudniu 2004 roku. 

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji KPWiG o dopuszczeniu Akcji serii A1, Akcji serii B do obrotu publicznego 
oraz przeprowadzeniu Publicznej Oferty Emitent podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu 
dopuszczenia Akcji serii A1, Akcji serii B oraz Praw do Akcji serii B (PDA) do obrotu giełdowego. W tym celu 
Emitent niezwłocznie złoży stosowne dokumenty pozwalające na uzyskanie dopuszczenia Akcji serii A1, Akcji serii 
B i PDA do obrotu giełdowego. 

Po dokonaniu przydziału akcji Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem rejestrację w depozycie Akcji serii A1 i oraz 
PDA oraz wystąpi do Giełdy z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii A1 i PDA.  
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji serii B, Zarząd podejmie działania mające na 
celu zarejestrowanie Akcji serii B w KDPW, następnie ich asymilację i wspólne notowanie z Akcjami serii A1. 

12.2. Zamierzenia Emitenta odnośnie wtórnego obrotu Akcjami serii C 

Akcje serii C będą mogły być wprowadzone do obrotu giełdowego po spełnieniu warunków obowiązujących na 
GPW. Warunki te określa obecnie m.in. „Wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. z dnia 4 czerwca 2003 r.”. Zgodnie z jednym z kryteriów określonych w ww. stanowisku,  
w sytuacji gdy różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się o dopuszczenie akcji do obrotu 
giełdowego przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ich ustalenia nie minął 1 rok, akcje 
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uprzywilejowane cenowo mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do obrotu giełdowego w ciągu  
18 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o emisji akcji cenowo uprzywilejowanych. 

W przypadku Akcji serii C różnica cen, o których mowa powyżej, przekraczać będzie 50%. Stąd też należy przyjąć, 
że pierwszy termin, w którym Akcje serii C będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na GPW, nastąpi po upływie 
18 miesięcy od daty NWZA Emitenta, na którym podjęta została decyzja o emisji oraz ustaleniu ceny emisyjnej 
Akcji serii C, czyli terminem tym będzie 7 stycznia 2006 r. 

Mając na uwadze fakt, że zgodnie z § 7 Statutu Emitenta oraz zapisami Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich 
prawo do objęcia Akcji serii C będzie przysługiwało już w dniu 1 sierpnia 2005 r., należy zwrócić uwagę, iż objęte 
przez inwestorów Akcje serii C w terminie 1 sierpnia - 30 września 2005 r. zostaną wprowadzone do obrotu na GPW 
dopiero po dacie 7 stycznia 2006 r. 

Po spełnieniu ww. warunków, działając w oparciu o § 18 Regulaminu Giełdy, Zarząd Spółki wystąpi do Zarządu 
Giełdy z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii C do obrotu giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek 
umożliwiających dokonanie asymilacji Akcji serii C z akcjami Spółki notowanymi na GPW. Wystąpienie takie, po 
upływie daty 7 stycznia 2006 r. będzie możliwe każdorazowo po zakończeniu przyjmowania zapisów w danym 
terminie i subskrybowaniu przynajmniej jednej Akcji serii C. 

13. Informacja na temat finansowania przez Emitenta nabycia lub objęcia 
emitowanych akcji  

Emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w innej formie, bezpośrednio 
lub pośrednio, nie będzie finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie Akcji serii B oraz Akcji serii C. 

14. Informacja na temat innych papierów wartościowych Emitenta 
wprowadzanych do publicznego obrotu 

Na podstawie Prospektu, poza oferowanymi Akcjami serii A1 (1.200.000 akcji), serii B i serii C Emitenta oraz 
Prawami do Akcji serii B Emitent wprowadza do publicznego obrotu 21.800.000 Akcji serii A1 o łącznej wartości 
nominalnej 21.800.000,00 PLN. Akcje te nie są uprzywilejowane, przenoszenie praw z tych papierów nie jest 
ograniczone. Akcjonariusze Przemysław Koelner, Radosław Koelner oraz Krystyna Koelner zobowiązali się,  
że w ciągu 24 miesięcy od daty publicznej oferty akcji Emitenta nie będą zbywać więcej niż do 1,5% akcji Emitenta. 
Akcjonariusze „Amicus Sp. z o.o. Sp.k." oraz Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązali się do niezbywania 
posiadanych przez siebie akcji Emitenta, z wyjątkiem oferowanych Akcji serii A1, w ciągu 12 miesięcy od daty 
dokonania przydziału Akcji serii B i Akcji serii A1. Akcje serii A1 zostały wydane w celu ich wymiany za 
dotychczas istniejące akcje imienne Emitenta serii A, B, D i F. Podstawą emisji Akcji serii A1 jest uchwała nr 2 
NZW Emitenta (tekst uchwały znajduje się w Załączniku nr 2). Akcje serii A1 uczestniczą w dywidendzie od dnia 
ich wydania, jest to związane z tym, że akcje te zastępują akcje wydane wcześniej. Wszystkie akcje wydane 
wcześniej uczestniczyły w chwili ich wymiany na Akcje serii A1 w dywidendzie, w związku z tym Akcje serii A1 w 
chwili wymiany musiały nieść to samo prawo, co akcje, które zastępowały. Statut nie nakłada na posiadacza Akcji 
serii A1 obowiązku dokonywania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki. Informacje związane  
z opodatkowaniem akcji opisane są w punkcie 8 powyżej. Emitent nie zawarł ani nie zamierza zawrzeć umowy 
wskazanej w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 
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ROZDZIAŁ IV – DANE O EMITENCIE 

1. Emitent 

Firma spółki: Koelner Spółka Akcyjna 

Skrót firmy:  Koelner S.A. 

Forma prawna Emitenta:  spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 326 01 00 

Telefaks: + 48 (71) 372 61 11 

Adres poczty elektronicznej: info@koelner.com.pl 

Adres strony internetowej: www.koelner.com.pl 

REGON: 932098397 

NIP: 895-16-87-880 

Oddziały Emitenta: 

 

Emitent nie posiada wydzielonych 
oddziałów ujawnionych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

2. Czas trwania Emitenta 
Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

3. Poprzednie formy prawne Emitenta 
Emitent od początku swojego istnienia funkcjonuje jako Koelner Spółka Akcyjna. 

4. Przepisy prawa, na podstawie których utworzony został Emitent 
Emitent powstał na podstawie przepisów Kodeksu handlowego. Kodeks handlowy został uchylony w całości  
i w chwili obecnej do Emitenta stosuje się przepisy KSH odnoszące się do spółki akcyjnej. 

5. Sąd rejestrowy 
Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru handlowego, był Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy. Emitent został wpisany do rejestru handlowego  
w dniu 20 grudnia 1999 roku pod numerem RHB 9101. 

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców, KRS był Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 sierpnia 2001 roku pod numerem KRS 33537. 

6. Opis historii Emitenta 
Emitent nie miał poprzedników prawnych. 

Spółka została założona przez następujące osoby fizyczne: 

(a) Krystynę Koelner,  

(b) Przemysława Koelnera oraz  

(c) Radosława Koelnera. 

Powyższe osoby posiadały odpowiednio 10,5%, 44,5%, 45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział IV – Dane o działalności Emitenta 

 70

Założyciele Spółki są osobami fizycznymi. Krystyna Koelner jest matką Przemysława i Radosława Koelnerów. 
Krystyna Koelner od początku lat osiemdziesiątych prowadzi opisaną w punkcie 25.1 poniżej oraz w Rozdziale VII 
punkt 2.6 indywidualną działalność gospodarczą pod firmą „Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner". Panowie 
Przemysław i Radosław Koelner od 1993 roku do 26 kwietnia 2004 roku byli dyrektorami generalnymi 
przedsiębiorstwa TSKK, jako pełnomocnicy Krystyny Koelner. 

Emitent powstał jako spółka akcyjna na podstawie aktu zawiązania spółki z dnia 6 grudnia 1999 roku (akt not.  
Rep. A nr 7498/99, Elżbieta Radojewska – notariusz we Wrocławiu). Spółka została zarejestrowana na podstawie 
postanowienia sądu rejestrowego (patrz punkt 5 powyżej) z dnia 20 grudnia 1999 roku w dziale B rejestru 
handlowego pod numerem 9101.  

Powstanie Emitenta było konsekwencją dynamicznego rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej 
prowadzonej przez panią Krystynę Koelner jako „Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner". W tym czasie TSKK 
zajmowało się produkcją, importem oraz sprzedażą w kraju oraz za granicą kołków rozporowych. Na początku 
swojej działalności, którą Emitent podjął w roku 2000, Koelner S.A. przejęła całą krajową sprzedaż TSKK. 

W ramach przejmowania krajowej sprzedaży od TSKK w 2000 roku Emitent nabył od TSKK 100% udziałów  
w spółce „Koelner Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o." z siedzibą we Wrocławiu. Koelner Grupa 
Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. nabyła w dniu 2 października 2000 roku w drodze prywatyzacji bezpośredniej 
przedsiębiorstwo należące do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami 
Metalowymi i Usług Technicznych Metalzbyt we Wrocławiu" (akt not. Rep. A Nr 4338/2000, Janina Jarząbek  
– notariusz we Wrocławiu). Metalzbyt zajmował się handlem drutem, linami i śrubowymi elementami łącznymi.  
W związku z tym nabyciem spółka „Koelner Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o." w dniu 6 października 
2000 roku zmieniła firmę na „Koelner-Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o." (Rp 6354/00 sądu 
rejestrowego tej spółki). 

W ramach rozszerzania oferowanego przez siebie asortymentu produktów oraz konsolidowania swojej struktury  
w latach 2000-2003 Emitent nabył wszystkie udziały, a następnie połączył się – w drodze przejęcia całości majątku 
zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH – z następującymi spółkami: 
 

Lp. Nazwa spółki Data nabycia udziałów przez 
Emitenta i % nabytych udziałów 

w kapitale zakładowym 

Data przejęcia spółki 

1. Koelner-Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. 
(wcześniej Koelner Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o.) 

2 lipca 2000 r. (100%) 29 kwietnia 2002 r. 

2. Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. 4 czerwca 2001 r. (100%)  29 kwietnia 2002 r. 

4. Modeco Sp. z o.o. 20 i 21 listopada 2001 r. (100%) 29 kwietnia 2002 r. 

3. Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. 4 czerwca 2001 r. (51%) 
17 listopada 2003 r. (49%) 

31 grudnia 2003 r. 

Przejęcie powyższych spółek miało na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Emitenta oraz poszerzenie 
oferowanego przezeń asortymentu o narzędzia, elektronarzędzia (Modeco), wyroby metalowe oraz normalia śrubowe 
i drut (Metalzbyt). 

Równolegle Emitent prowadził ekspansję na rynkach zagranicznych. Stopniowo przejmował kontakty handlowe 
TSKK zarówno co do importu, jak i eksportu. Rozbudowywał swoją sieć dystrybucyjną w Europie Środkowo- 
-Wschodniej poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych z dystrybutorami oraz przez tworzenie własnych spółek 
zależnych. W latach 2000-2003 Emitent utworzył dystrybucyjne spółki zależne w Republice Czeskiej, Rumunii, 
Bułgarii i na Ukrainie, a także nabył większość akcji w spółce dystrybucyjnej na Litwie (patrz punkt 25 poniżej). 

W dniu 26 kwietnia 2004 roku pani Krystyna Koelner zawiązała spółkę „Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.", 
zarejestrowaną 31 maja 2004 roku (patrz punkt 25.1). Udziały w kapitale zakładowym pokryte zostały aportem  
w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego przez TSKK, posiadającego status zakładu pracy chronionej. W skład 
przedsiębiorstwa wchodziły również akcje Emitenta serii A, B, D i E o łącznej wartości nominalnej 20.300.000,00 
PLN (w tym 10.500 Akcji serii A oraz 13.875 Akcji serii B, które pani Krystyna Koelner przeniosła do majątku 
przedsiębiorstwa TSKK przed jego wniesieniem w postaci aportu do KTS). W dniu 7 czerwca 2004 roku Emitent 
nabył od Krystyny Koelner 50 z 21.000 udziałów w KTS o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy. Pozostałe 
udziały Krystyny Koelner w KTS zostały umorzone za wynagrodzeniem, a kapitał zakładowy KTS podwyższony  
o 20.950 udziałów. Wynagrodzenie za umorzone udziały było równe ich wartości księgowej, która w dniu podjęcia 
uchwały o umorzeniu była równa ich wartości nominalnej, a więc wynosiła 20.950.000 zł (akt not. Rep. A 
8988/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu). Nowe udziały zostały objęte przez Emitenta po cenie 
równej wartości nominalnej udziałów, a więc po 20.950.000 zł (akt not. Rep. A 8992/2004, Jan Andrzej Tarkowski  
– notariusz we Wrocławiu). Zmiany w kapitale zakładowym zostały zarejestrowane 15 lipca 2004 roku. W wyniku 
tych zmian pani Krystyna Koelner, w ramach kontynuowanej przez siebie indywidualnej działalności gospodarczej, 
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nie prowadzi już przedsiębiorstwa produkującego kołki rozporowe. Przedsiębiorstwo to jest prowadzone przez KTS, 
którego jedynym wspólnikiem jest Emitent. Dzięki nabyciu udziałów w KTS Emitent doprowadził do sytuacji,  
w której całość procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego oraz jego majątek produkcyjny jest kontrolowany przez 
Emitenta. 

7. Rodzaje i wartość kapitałów własnych Emitenta 
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: 

• kapitał zakładowy, 

• kapitał zapasowy, 

• kapitały (fundusze) rezerwowe. 

Wysokość kapitału zakładowego, zgodnie z art. 304 § 1 pkt 4 KSH, jest określana w statucie. Zgodnie z § 5 Statutu 
Emitenta kapitał zakładowy Emitenta wynosi 23.000.000 PLN. 

Zgodnie z § 6 Statutu Emitenta Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego (patrz punkt 8 poniżej). 

Zgodnie z art. 396 KSH spółka akcyjna ma obowiązek utworzenia kapitału zapasowego w celu pokrycia straty. Do 
kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co 
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki przy 
emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. Na kapitał zapasowy 
wpłacane są również dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy za przyznanie szczególnych uprawnień ich 
dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie są użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych 
strat i wydatków. 

Zgodnie z § 31 Statutu Emitenta kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na 
podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony 
jest na: 1) pokrycie strat za lata ubiegłe, 2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej corocznie przez 
Walne Zgromadzenie, 3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia (§ 32 Statutu Emitenta). 

Niezgodnie ze wspomnianym powyżej art. 396 KSH w roku 2003, 2002 oraz 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenia 
Emitenta podejmowały uchwały o przekazaniu w całości zysku netto odpowiednio za lata 2002, 2001 i 2000 na 
kapitał rezerwowy Emitenta, nie przekazując części zysku na kapitał zapasowy. Zarząd Emitenta natomiast 
dokonywał prawidłowego, acz niezgodnego z treścią uchwał ZWZ, księgowania zysku Spółki. W dniach 27 maja 
2004 roku oraz 19 lipca 2004 roku NWZ Emitenta podjęło uchwały, w których zmieniło odpowiednie uchwały ZWZ 
z lat 2003, 2001 i 2002, dotyczące podziału zysku, przeznaczając odpowiednie kwoty na kapitał zapasowy. NWZ 
zatwierdziło również księgowania dokonywane przez Zarząd (akt not. Rep. A 4509/2004, Elżbieta Radojewska  
– notariusz we Wrocławiu oraz akt not. Rep. A Nr 10673/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu).  
W związku z tym, że księgowania dokonane przez Zarząd były zgodne z treścią jednoznacznej normy prawnej, 
sprawozdania finansowe były sporządzone zgodnie z prawem. 

Kapitały własne Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 31 grudnia 2003 31 grudnia 2002 31 grudnia 2001 

Kapitał zakładowy 23.000 17.250 17.250 

Kapitał zapasowy 434 317 39 

Pozostałe kapitały i fundusze 
rezerwowe 6.156 4.688 444 

Niepodzielony wynik 
finansowy z lat ubiegłych (214) (34) 0 

Wynik finansowy roku 
obrotowego 11.279 1.414 3.442 

Razem kapitały własne 40.654 23.635 21.174 
Źródło: Emitent 
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8. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 

8.1. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat 
obrotowych 

W okresie ostatnich trzech lat Emitent nie wypłacał dywidendy. Lata obrotowe 2001-2003 Emitent zamykał 
każdorazowo zyskiem netto, który przekazywany był uchwałą ZWZ na kapitał rezerwowy. 

W latach 2003, 2002 oraz 2001 ZWZ Emitenta podejmowały uchwały niezgodne z art. 396 KSH, gdyż nie 
przekazywały odpowiednich kwot na kapitał zapasowy. Działania te zostały skorygowane – patrz punkt 7 powyżej.  

8.2. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat 
obrotowych  

W ciągu najbliższych dwóch lat Emitent nie przewiduje wypłaty dywidendy. W 2007 roku wypłata dywidendy 
uzależniona będzie od wyników finansowych Emitenta oraz zakończenia przez niego przedsięwzięć inwestycyjnych. 

8.3. Oznaczenie terminu podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy 
Zgodnie z art. 495 § 2 pkt 2 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 2) oraz § 33 ust. 1 Statutu Emitenta, organem kompetentnym 
do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. 
Organ ten podejmuje decyzję, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zgodnie z art. 395 § 1 
KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
kalendarzowego. Zgodnie z § 33 Statutu Emitenta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, której 
projekt przedstawia Zarząd, winna określać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, nie 
dłuższy jednak niż sześć miesięcy od daty powzięcia uchwały. Po znalezieniu się akcji Emitenta w publicznym 
obrocie, projekt uchwały przedstawia Zarząd, po uzgodnieniu wyżej wymienionych terminów z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych. 

Zgodnie z art. 348 § 3 KSH zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień, 
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od 
tego dnia. Po dopuszczeniu akcji do obrotu publicznego listę akcjonariuszy ustala się na podstawie rachunków 
papierów wartościowych na koniec dnia dywidendy po dokonaniu przez KDPW i jego uczestników rozliczeń 
przypadających na ten dzień. 

8.4. Określenie sposobu ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy 

Po dopuszczeniu akcji Emitenta do publicznego obrotu papierami wartościowymi Emitent będzie przekazywał 
informację o dniu dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy w drodze raportów bieżących zgodnie  
z przepisami wykonawczymi Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.  

8.5. Warunki odbioru dywidendy 
Zgodnie z § 9 Oddziału 3 Rozdziału XII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Emitent jest zobowiązany do 
bezzwłocznego powiadomienia GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Zgodnie  
z § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent jest zobowiązany do poinformowania KDPW o wysokości 
dywidendy, dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy. Emitent ma obowiązek uprzedniego uzgodnienia dnia 
dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z KDPW. Między dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi 
upływać co najmniej 10 dni. 

8.6. Wskazanie istniejących uprzywilejowań co do dywidendy 

Zgodnie z § 5 ust. 6 Statutu Emitenta zysk przeznaczony do podziału przez Walne Zgromadzenie dzieli się 
proporcjonalnie na akcje uczestniczące w dywidendzie. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie do 
uprzywilejowania co do dywidendy. 

9. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.000.000 zł i dzieli się na 23.000.000 Akcji 
serii A1 o wartości nominalnej 1 zł każda. 
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Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy 

Liczba Seria Rodzaj Cena emisyjna (zł) 

23.000.000 A1 zwykłe, na okaziciela 1 
Źródło: Emitent 

10. Nieopłacona część kapitału zakładowego 
W momencie rejestracji Emitenta jego kapitał zakładowy był opłacony w jednej czwartej. Dokonanie pełnej wpłaty 
na akcje zostało zarejestrowane w dniu 18 kwietnia 2000 roku. 

Na dzień sporządzania Prospektu całość kapitału zakładowego jest opłacona. 

11. Zmiany kapitału zakładowego w okresie ostatnich 5 lat 
Od czasu powstania Emitenta w 1999 roku następowały zmiany jego kapitału zakładowego, polegające na 
podwyższaniu kapitału i emisjach akcji nowych serii. Akcje Emitenta serii A, B, C, D, E i F były akcjami 
imiennymi, zwykłymi o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A1 wyemitowane w zamian za akcje serii A, B, 
D i F są akcjami na okaziciela. Akcje każdej emisji były obejmowane po cenie nominalnej. Poniżej opisano 
poszczególne zmiany kapitału zakładowego Emitenta. 

W momencie utworzenia kapitał zakładowy Emitenta dzielił się na 100.000 akcji imiennych zwykłych serii A  
o wartości nominalnej 1 PLN każda. Akcje zostały wydane po cenie nominalnej. 

W chwili zarejestrowania Emitenta struktura akcjonariatu wyglądała następująco: 

Akcjonariusz Akcje serii A  % w kapitale zakładowym 

Przemysław Koelner 44.500 44,5 

Radosław Koelner 45.000 45 

Krystyna Koelner 10.500 10,5 

Na podstawie Uchwały nr 1 NWZ z dnia 6 września 2000 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 
1.474.375,00 PLN w drodze niepublicznej emisji 1.374.375 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda 
(akt not. Rep. A Nr 6656/2000, Elżbieta Radojewska – notariusz we Wrocławiu). Wyłączono praco poboru akcjonariuszy. 
Akcje zostały objęte w następujący sposób: 

 

Akcjonariusz Akcje serii B 

Przemysław Koelner 484.125 

Radosław Koelner 479.750 

Krystyna Koelner 410.500 

Razem Akcji serii B: 1.374.375 

Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1 PLN. Podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 30 września 2000 roku. Po 
powyższym podwyższeniu struktura akcjonariatu Emitenta wyglądała następująco: 
 

Akcjonariusz Akcje serii A Akcje serii B Łączna liczba akcji % w kapitale zakładowym 

Przemysław Koelner 44.500 484.125 528.625 35,9 

Radosław Koelner 45.000 479.750 524.750 35,6 

Krystyna Koelner 10.500 410.500 421.000 28,5 

Łączna liczba akcji 100.000 1.374.375 1.474.375 100,0 
 

Na podstawie Uchwały nr 1 NWZ z dnia 9 sierpnia 2001 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego do 
kwoty 16.000.000,00 PLN w drodze niepublicznej emisji 14.525.625 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 
1 PLN każda (akt not. Rep. A nr 4918/2001, Janina Zaporowska – notariusz we Wrocławiu). Wszystkie Akcje serii C 
zostały objęte przez Krystynę Koelner jako prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą 
„Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner". Wyłączono prawo poboru. 
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Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1 PLN. Podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 19 listopada 2001 roku. 
Po powyższym podwyższeniu struktura akcjonariatu Emitenta wyglądała następująco: 
 

Seria akcji Akcjonariusz 

A B C 

Łączna liczba akcji % w kapitale zakładowym 

Przemysław Koelner 44.500 484.125 0 528.625 3,3 

Radosław Koelner 45.000 479.750 0 524.750 3,3 

Krystyna Koelner 10.500 410.500 14.525.625* 14.946.625 93,4 

Łączna liczba akcji 100.000 1.374.375 14.525.625 16.000.000 100 
*) Akcje objęte przez panią Krystynę Koelner jako prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Krystyna Koelner Tworzywa 
Sztuczne". 

Na podstawie Uchwały nr 1 NWZ z dnia 21 listopada 2001 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego do 
kwoty 17.250.000,00 PLN w drodze niepublicznej emisji 1.250.000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej  
1 PLN każda (akt not. Rep. A Nr 6515/2001, Janina Zaporowska – notariusz we Wrocławiu). Wszystkie akcje serii D 
zostały objęte przez spółkę „Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o." z siedzibą we Wrocławiu. Wyłączono prawo poboru. 

Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1 PLN. Podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 25 stycznia 2002 roku. Po 
powyższym podwyższeniu struktura akcjonariatu Emitenta wyglądała następująco:  
 

Liczba akcji danej serii Akcjonariusz 

A B C D 

Łączna 
liczba akcji 

% w kapitale 
zakładowym 

Przemysław Koelner 44.500 484.125 0 0 528.625 3 

Radosław Koelner 45.000 479.750 0 0 524.750 3 

Krystyna Koelner 10.500 410.500 14.525.625* 0 14.946.625 87 

Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 0 0 0 1.250.000 1.250.000 7 

Łączna liczba akcji 100.000 1.374.375 14.525.625 1.250.000 17.250.000 100 
*) akcje objęte przez panią Krystynę Koelner jako prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Krystyna Koelner Tworzywa 
Sztuczne" 

W opinii Doradcy Prawnego zostały nieprawidłowo sformułowane postanowienia uchwał w sprawie pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B, C i D. Nie powoduje to jednak powstania czynnika 
ryzyka dla nabywców Akcji Oferowanych. Dla akcjonariuszy spółki Koelner S.A. w chwili podejmowania tych 
uchwał jasny i jednoznacznie wyrażony był ich zgodny zamiar. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i były 
jednoznacznie zrozumiane także przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki, o czym świadczy ich wykonanie przez 
organy Spółki. Działania Spółki były zgodne z prawem, a nieprawidłowe sformułowanie tekstów uchwał nie 
powoduje nieskuteczności czy bezprawności czynności prawnych przeprowadzonych przez Spółkę w związku  
z podwyższeniem kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 

Na podstawie Uchwały nr 1 NWZ z dnia 25 kwietnia 2003 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego do 
kwoty 23.000.000,00 PLN w drodze niepublicznej emisji 5.750.000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej  
1 PLN każda (akt not. Rep. A Nr 2641/2003, Elżbieta Radojewska – notariusz we Wrocławiu). Wszystkie akcje serii E 
zostały objęte przez Krystynę Koelner jako prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Tworzywa 
Sztuczne Krystyna Koelner". Wyłączono prawo poboru. 
Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1 PLN. Podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 11 lipca 2003 roku. Po 
powyższym podwyższeniu struktura akcjonariatu Emitenta wyglądała następująco: 
 

Liczba akcji danej serii  Akcjonariusz 

A B C D E 

Łączna 
liczba 
akcji 

% w 
kapitale 

zakładowym 

Przemysław Koelner 44.500 484.125 0 0 0 528.625 2,3 

Radosław Koelner 45.000 479.750 0 0 0 524.750 2,3 

Krystyna Koelner 10.500 410.500 14.525.625* 0 5.750.000* 20.696.625 90 

Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 0 0 0 1.250.000 0 1.250.000 5,4 

Łączna liczba akcji 100.000 1.374.375 14.525.625 1.250.000 5.750.000 23.000.000 100 
*) Akcje objęte przez panią Krystynę Koelner jako prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Krystyna Koelner Tworzywa 
Sztuczne" 
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Na podstawie Uchwały nr 1 NWZ z dnia 16 czerwca 2004 roku (akt not. Rep. A Nr 9325/2004, Jan Andrzej 
Tarkowski – notariusz we Wrocławiu) dokonano obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z 23.000.000 PLN do 
2.700.000 PLN. Obniżenie kapitału nastąpiło poprzez umorzenie 10.500 akcji Emitenta serii A, 13.875 akcji serii B, 
wszystkich akcji serii C i E. Uzasadnieniem umorzenia było nabycie przez Emitenta wszystkich udziałów w spółce 
„Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.", która posiadała wyżej wymienione akcje (akcje serii A oraz 13.875 akcji 
serii B zostało wniesionych przez panią Krystynę Koelner do majątku prowadzonej przez nią indywidualnej 
działalności TSKK przed wniesieniem przedsiębiorstwa w drodze aportu do KTS). Umorzenie nastąpiło 
nieodpłatnie. Na mocy tej samej uchwały NWZ dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta  
o 20.300.000 PLN w drodze niepublicznej emisji 20.300.000 akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1 PLN 
każda. Wszystkie akcje nowej emisji zostały objęte przez spółkę „Amicus Sp. z o.o. Sp.k." z siedzibą we Wrocławiu. 
Wyłączono prawo poboru . 
Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1 PLN. Zmiany w kapitale akcyjnym zostały zarejestrowane w dniu 6 lipca 
2004 roku. Po powyższych zmianach struktura akcjonariatu Emitenta wyglądała następująco: 
 

Liczba akcji danej serii  Akcjonariusz 

A B C D E F 

Łączna 
liczba akcji 

% w kapitale 
zakładowym 

Przemysław Koelner 44.500 484.125 0 0 0 0 528.625 2,3 

Radosław Koelner 45.000 479.750 0 0 0 0 524.750 2,3 

Krystyna Koelner 0 396.625 0 0 0 0 396.625 1,7 

Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 0 0 0 1.250.000 0 0 1.250.000 5,4 

Amicus Sp. z o.o. Sp.k. 0 0 0 0 0 20.300.000 20.300.000 88,3 

Łączna liczba akcji 89.500 1.360.500 0 1.250.000 0 20.300.000 23.000.000 100 

Zgodnie ze zmianą Statutu Emitenta, uchwaloną Uchwałą Nr 1 NWZ Emitenta z dnia 7 lipca 2004 roku (akt not. 
Rep. A Nr 10266/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu) w zamian za akcje imienne serii A, B, D  
i F wyemitowano akcje na okaziciela serii A1. Wartość nominalna akcji oraz ilość akcji nie uległa zmianie. Zmiana 
została zarejestrowana w dniu 20 lipca 2004 roku. W związku z powyższym struktura akcjonariatu na dzień 23 lipca 
2004 roku wygląda następująco: 
 

Akcjonariusz Akcje Emitenta (seria A1) % w kapitale zakładowym 

Przemysław Koelner 528.625 2,3 

Radosław Koelner 524.750 2,3 

Krystyna Koelner 396.625 1,7 

Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 1.250.000 5,4 

Amicus Sp. z o.o. Sp.k. 20.300.000 88,3 

Łączna liczba akcji 23.000.000 100 

Zestawienie zmian w kapitale zakładowym Emitenta przedstawia poniższa tabela: 

Zmiany kapitału zakładowego w okresie ostatnich 5 lat 

Lp. Rodzaj zmiany Podstawa  
prawna 

Kapitał 
zakładowy (w zł) 

/liczba akcji 

Wartość 
nominalna 

/Cena 
nabycia  
1 akcji 
(w zł) 

% objętych akcji  
w kapitale zakładowym 

Emitenta 

Rejestracja zmiany 

1 Podwyższenie 
kapitału 
zakładowego 
(emisja akcji serii B) 

Art. 432 § 1 KH,  
Uchwała nr 1 NWZ z dnia
6 września 2000 r. 

1.474.375 1  Przemysław Koelner (35,9) 
Radosław Koelner (35,6) 
Krystyna Koelner (28,5) 

30 września 2000 r.  

2 Podwyższenie 
kapitału 
zakładowego 
(emisja akcji serii C) 

Art. 431 KSH 
Uchwała nr 1 NWZ z dnia
9 sierpnia 2001 r. 

16.000.000 1  Krystyna Koelner*(93,4)  19 listopada 2001 r. 
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3 Podwyższenie 
kapitału 
zakładowego 
(emisja akcji serii D) 

Art. 431 KSH 
Uchwała nr 1 NWZ z dnia 
21 listopada 2001 r. 

17.250.000 1 Koelner-Nieruchomości 
 Sp. z o.o. (7) 

25 stycznia 2002 r. 

4 Podwyższenie 
kapitału 
zakładowego 
(emisja akcji serii E) 

Art. 431 KSH 
Uchwała nr 1 NWZ z dnia 
25 kwietnia 2003 r. 

23.000.000 1 Krystyna Koelner*(25) 11 lipca 2003 r. 

5 Obniżenie kapitału 
zakładowego 
(umorzenie akcji 
serii A, B, C, E) 

Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki 
Uchwała nr 1 NWZ z dnia 
16 czerwca 2004 r. 

20.300.000 nie 
dotyczy 

nie dotyczy 6 lipca 2004 r. 

6 Podwyższenie 
kapitału 
zakładowego 
(emisja akcji serii F) 

Art. 431 KSH 
Uchwała nr 1 NWZ z dnia 
16 czerwca 2004 r. 

20.300.000 1 Amicus Sp. z o.o. Sp.k.  
(88,3) 

6 lipca 2004 r. 

7 Emisja akcji serii A1 
w zamian za  
dotychczasowe akcje 

Uchwała nr 2 NWZ z dnia
7 lipca 2004 r. 

23.000.000 nie 
dotyczy 

nie dotyczy 20 lipca 2004 r. 

*) Jako prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Koelner Tworzywa Sztuczne 
Źródło: Emitent 

12. Wkłady niepieniężne wniesione do Spółki w okresie ostatnich 5 lat 
W historii Emitenta do Spółki nie były wnoszone wkłady niepieniężne. 

13. Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału 
zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków, jakie muszą być spełnione przy powyższych 
zmianach. 

14. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych 

Emitent nie emitował dotychczas ani obligacji zamiennych, ani obligacji z prawem pierwszeństwa. Konstrukcja 
Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich jest podobna do obligacji  
 z prawem pierwszeństwa. W wyniku realizacji Programu Opcji Menedżerskich (opisanego szczegółowo  
w rozdziale III punkcie 11.3) objęte zostanie przez osoby uprawnione z tytułu Warrantów Subskrypcyjnych do 
1.060.000 Akcji serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda. W wyniku realizacji Programu Opcji kapitał zakładowy 
Emitenta zostanie podwyższony o maksymalną kwotę 1.060.000,00 PLN, co spowoduje obniżenie udziału w kapitale 
zakładowym dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Wartość warunkowego podwyższenia kapitału wynosi 
1.060.000,00 PLN. Prawo posiadaczy Warrantów do objęcia Akcji serii C wygasa 31 grudnia 2008 roku. 

15. Upoważnienie Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego 
Zgodnie z § 6 Statutu Emitenta: 

1) W terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na 
zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego  
w wysokości 8.000.000,00 zł (ośmiu milionów złotych), to jest do kwoty 31.000.000,00 zł (trzydziestu jeden 
milionów złotych) ), poprzez emisję akcji serii B. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane 
mu upoważnienie przez dokonanie jednego podwyższenia. 

2) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach wpłat na 
akcje i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. 

3) Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków 
własnych Spółki. 

4) W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd 
nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.  
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16. Akcje/świadectwa użytkowe 
Emitent nie wydawał ani akcji użytkowych, ani świadectw użytkowych. 

17. Świadectwa założycielskie 
Statut Emitenta nie przewiduje wydania świadectw założycielskich. 

18. Akcje Emitenta będące własnością Emitenta lub jednostki z jego Grupy 
Kapitałowej 

Emitent nie posiada własnych akcji. Jednostki z Grupy Kapitałowej Emitenta nie posiadają jego akcji. 

19. Przyczyny nabycia akcji własnych 
Emitent nie posiada własnych akcji.  

20. Rynki, na których są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta 
Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. Emitent nie 
wystawiał dotychczas kwitów depozytowych. 

21. Notowania papierów wartościowych Emitenta w ciągu ostatnich 3 lat 
Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. 

22. Informacje o wypowiedzeniu przez Emitenta umowy z podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

Zarówno Emitent, jak i podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie wypowiadali umów 
dotyczących dokonania badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Emitenta  
w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi zamieszczonymi  
w niniejszym Prospekcie. 

23. Informacje o postępowaniach upadłościowym, układowym, likwidacyjnym  
w okresie ostatnich 5 lat 

W okresie ostatnich pięciu lat zarówno w stosunku do Emitenta, jak i w stosunku do jednostek od niego zależnych 
nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, podanie o otwarcie postępowania układowego, nie nastąpiło 
otwarcie postępowania likwidacyjnego, zawieszenie ani umorzenie postępowania układowego, jak również 
ogłoszenie upadłości. 

24. Informacja o wpisach do działu 4 rejestru przedsiębiorców, zgodnie z ustawą 
o KRS 

W stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców KRS nie zostały dokonane żadne 
wpisy. 

25. Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi 
 podmiotami, mających istotny wpływ na jego działalność 
25.1. Podmiot, który ma istotny wpływ na działalność Emitenta 

Podmiotem, który ma istotny wpływ na działalność Emitenta, jest jego spółka zależna „Koelner-Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o.". Spółka ta jest spółką produkcyjną. Pozostałe spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta są spółkami 
dystrybucyjnymi i nie mają istotnego wpływu na działalność Emitenta. 

Umowa spółki „Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o." została zawarta w dniu 26 kwietnia 2004 roku. Spółka 
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 maja 2004 r. Udziały w tej spółce zostały 
pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa, prowadzonego przez Krystynę Koelner pod nazwą 
„Tworzywa Sztuczne-Krystyna Koelner". Przedsiębiorstwo było prowadzone przez panią Krystynę Koelner  
w ramach indywidualnej działalności gospodarczej od 1982 roku, początkowo pod nazwą „Wytwarzanie Artykułów 
z Tworzyw Sztucznych". Od 1986 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję kołków rozporowych, która jest 
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obecnie jego główną działalnością. Przedsiębiorstwo jest obecnie prowadzone przez spółkę „Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o.". W wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa pani Krystyna Koelner nie zaprzestała prowadzenia 
jednoosobowej działalności gospodarczej. Emitent stał się wspólnikiem KTS 7 czerwca 2004 roku i jest na dzień 
sporządzania niniejszego prospektu jedynym wspólnikiem tej spółki (patrz punkt 6 powyżej). 

Przedsiębiorstwo spółki „Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o." (a wcześniej działalności prowadzonej pod nazwą 
"Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner") posiada status zakładu pracy chronionej (patrz Rozdział VII punkt 2.6). 

25.2 Grupa kapitałowa Emitenta 

Podmioty tworzące grupę kapitałową Emitenta przedstawia poniższy diagram: 

 
W spółce „Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.", jak również we wszystkich zagranicznych spółkach zależnych, 
za wyjątkiem spółki na Litwie i na Ukrainie, Emitent posiada 100% udziałów lub akcji. Udział kapitałowy Emitenta 
w pozostałych spółkach zaznaczony jest liczbowo na diagramie.  

Do 9 września 2004 roku Emitent posiadał 52,5% udziałów w spółce Koelner Wschód Sp. z o.o. oraz 100% 
udziałów w spółce Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. Tego dnia Emitent przeniósł własność tych udziałów na 
spółkę CLICK&BUY Sp. z o.o. we Wrocławiu. Spółki Koelner Wschód Sp. z o.o. i Koelner Pomorze Wschodnie 
Sp. z o.o. nie prowadziły działalności operacyjnej i nie były objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

25.3. Poszczególne podmioty należące do Grupy Kapitałowej Emitenta 

Emitent jest podmiotem dominującym w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości wobec następujących spółek: 
 

Dominacja % udział Emitenta Spółka Metoda 
konsolidacji 

rodzaj rok uzyskania w kapitale na zgromadzeniu 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. podlega 
konsolidacji 

zależność 2004 100 100 

Koelner Wschód Sp. z o.o. * nie podlega 
konsolidacji 

zależność* 2002* 52,5* 52,5* 

Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. pełna zależność 2000 65 65 

Koelner Centrum Sp. z o.o. pełna zależność 2000 51 51 

Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. * nie podlega 
konsolidacji 

zależność* 2001* 100* 100* 

Koelner CZ, s.r.o. pełna zależność 2000 100 100 

Spółki dystrybucyjne: 

 
Zależne spółki zagraniczne: 

KOELNER S.A. 

Koelner CZ, s.r.o.

SC Koelner-Romania SRL 

Коелнер-България EOOД 
(Koelner-Bulgaria EOOD) 

Koelner Centrum Sp. z o.o. 
(51%)

Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 
(65%)

Spółki produkcyjne: 

Koelner-Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. 

UAB Koelner-Vilnius (98,75%) 

TOB "Коельнер-Київ" 
(TOW Koelner Kijów) (99%) 
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SC Koelner-Romania SRL pełna zależność 2001 100 100 

Коелнер-България EOOД 

(Koelner-Bulgaria EOOD) 

pełna zależność 2001 100 100 

UAB Koelner-Vilnius pełna zależność 2003 98,75 98,75 

TOB „Коельнер-Київ" 

(TOW Koelner-Kijów) 

nie podlega 
konsolidacji 

zależność 2003 99 99 

*) W dniu 9 września Emitent sprzedał wszystkie posiadane przez siebie udziały w tych spółkach. 

Poniżej przedstawiono podstawowe dane spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta: 

25.3.1. Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,  
ul. Kwidzyńska 6 „C", (kod pocztowy 51-416). Telefon: +48 71 326 01 00; telefaks: +48 71 37 26 111; adres strony 
internetowej: www.kts.koelner.com.pl; adres poczty elektronicznej: kts@koelner.com.pl. Nr REGON: 933000986; 
NIP: 8951813617. Spółka została zarejestrowana w dniu 31 maja 2004 r. Sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. Spółka jest zarejestrowana pod numerem 
KRS 208804. Spółka nie posiada oddziałów ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Kapitały własne spółki wynoszą 21.000.000,00 złotych. 

Ze względu na to, że spółka istnieje od maja 2004 r., nie została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym za rok 2003. Jest już natomiast objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za pierwsze 
półrocze 2004 roku. 

25.3.2. Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 

Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich,  
ul. 1 Maja 35 (kod pocztowy 40-940). Telefon: (032) 388 68 86; telefaks: (032) 767 45 76; adres strony internetowej: 
www.koelner.com.pl; adres poczty elektronicznej: slask@modeco.pl. Nr REGON: 932214142; NIP: 895-17-81-998. 
Spółka została zarejestrowana w dniu 30 czerwca 2000 r. Sądem rejestrowym dla spółki jest Sąd Rejonowy w 
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 144715. 

Kapitały własne Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. wynoszą 1.238.393,09 złotych. 

Spółka została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

25.3.3. Koelner Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Koelner Centrum Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 
34, kod pocztowy 95-200. Telefon: +48 42 227 19 49; telefaks: +48 42 227 01 39; adres strony internetowej: 
www.koelner.com.pl; adres poczty elektronicznej: lodz@koelner.com.pl. Nr REGON: 932214171, NIP 737-17-95- 
-011. Spółka została zarejestrowana w dniu 30 czerwca 2000 r. Sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 141757. Spółka nie posiada 
wydzielonych oddziałów ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Kapitały własne Koelner Centrum Sp. z o.o. wynoszą 501.260,72 złotych. 

Spółka została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

25.3.4. Koelner CZ společnost s ručením omezeným 

Koelner CZ, s.r.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pradze w Republice Czeskiej, ulica 
Sokolovská 98/96, Praha 8, Karlín; Telefony: + 42 267101364, +42 267101365, +42 267101366; telefaks: +42 
267101364; adres strony internetowej: www.koelner.cz; adres poczty elektronicznej: info@koelner.cz. Numer do 
celów statystycznych: 26174618; nr dla identyfikacji podatkowej: CZ 008-26174618 ICO. Spółka została 
zarejestrowana 10 maja 2000 roku. Sądem rejestrowym dla spółki jest Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze). 
Nr w rejestrze gospodarczym: 76959. 

Kapitały własne spółki stanowią równowartość -97.359 PLN, zgodnie z kursem NBP dla CZK na dzień 23 lipca 
2004 roku. 

Spółka została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 
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25.3.5. SC Koelner-Romania SRL (Societatea Comercială Koelner-Romania Societate cu 
răspundere limitată) 

Koelner Romania SRL jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii, adres: 
Şos. Berceni nr. 108, sector 4., Bucureşti. Telefon: +40 2 1 3 343 713; telefaks: +40 2 1 3 018787; spółka nie posiada 
strony internetowej, adres poczty elektronicznej: koelner@xnet.ro. Numer do celów statystycznych: 13862873;  
nr dla identyfikacji podatkowej: R13862873. Spółka została zarejestrowana w dniu 4 maja 2001 roku. Organem 
rejestrowym dla spółki jest Sąd Gospodarczy w Bukareszcie (Oficiul Registrului Comertuli). Nr w rejestrze 
gospodarczym: J40/4450/2001. 

Kapitały własne spółki stanowią równowartość -206.611,2 PLN, zgodnie z kursem NBP dla ROL na dzień 23 lipca 
2004 roku. 

Spółka została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

25.3.6. Koelner-Bulgaria EOOD (ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 
"КОЕЛНЕР-БЪЛГАРИЯ", Коелнер-България EOOД) 

Koelner Bulgaria EOOD jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sofii w Bułgarii, adres: 
Банишора, ул. Шумен 13, вх.Б, ет.5, ап.17, София. Telefon i telefaks: +359 2 973 29 63; spółka nie posiada strony 
internetowej; adres poczty elektronicznej: koelner@abv.bg. Numer do celów statystycznych: 130530386; nr dla 
identyfikacji podatkowej: 1224088376. Spółka została zarejestrowana w dniu 8 maja 2001 roku. Organem 
rejestrowym dla spółki jest Sąd Miejski w Sofii. Nr w rejestrze gospodarczym: 4623/2001. 

Kapitały własne spółki stanowią równowartość 230.663,8 PLN, zgodnie z kursem NBP dla BGN na dzień 23 lipca 
2004 roku. 

Spółka została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

25.3.7. UAB Koelner-Vilnius (Uždarosios akcinės bendrovės Koelner-Vilnius) 

UAB Koelner Vilnius jest spółką akcyjną z siedzibą w Wilnie na Litwie, adres: Liudvinavos g. 123 B, LT-2028 
Wilno. Telefon i telefaks: +370 05 232 48 62; spółka nie posiada strony internetowej; adres poczty elektronicznej: 
koelner@takas.lt. Numer do celów statystycznych: 260146314; nr dla identyfikacji podatkowej: LT260146314. 
Spółka została zarejestrowana w dniu 1 sierpnia 2002 roku. Miejscem rejestracji spółki jest rejestr przedsiębiorstw 
samorządu miasta Wilno (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos). Nr w rejestrze: AB2002-829. 

Kapitały własne spółki stanowią równowartość 944.662,74 PLN, zgodnie z kursem NBP dla LTL z dnia 23 lipca 
2004 roku. 

Spółka została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

25.3.8. Tовариство з обмеженою вiдповiдальнicтю "Коельнер-Київ" (TOW Koelner-Kijów) 

TOB „Коельнер-Київ" (TOW Koelner-Kijów) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie 
na Ukrainie, adres: вул. Софiївcкa, буд.17, кв.4, 01001 Київ. Telefon: +380 44 257 5948; telefaks: +380 44 258 
3690; spółka nie posiada strony internetowej; adres poczty elektronicznej: koelner_kiev@ukr.net. Numer do celów 
statystycznych: 32494558; nr dla identyfikacji podatkowej: 324945526599. Spółka została zarejestrowana w dniu  
12 maja 2003 roku. Organem rejestrowym spółki jest Administracja Państwowa rejonu Szevczenkovskiego  
w Kijowie. Nr w rejestrze: 18766. 

Kapitały własne spółki stanowią równowartość 84.767,41 PLN, zgodnie z kursem NBP dla UAH na dzień 23 lipca 
2004 roku. 

Spółka nie została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 
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ROZDZIAŁ V – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach Emitenta 
oraz jego Grupy Kapitałowej 

Przedmiotem działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż – 
głównie przez hurtowe kanały dystrybucji – następujących grup asortymentowych: 

− mocowań budowlanych, 

− narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 

W ramach kategorii mocowań budowlanych wyróżnia się: 

Towary po przerobie – „elementy złączne” obejmujące: 

− mocowania lekkich konstrukcji przemysłowych (wkręty do blach, gwoździe wstrzeliwane, łączniki do 
murów warstwowych), 

− mocowania fasadowe i dachowe (łączniki do fasad, łączniki teleskopowe do dachów płaskich), 

− elementy do suchej zabudowy wnętrz (kołki, wkręty, akcesoria do ścian i sufitów z płyty gipsowo- 
-kartonowej). 

Towary handlowe obejmujące: 

− łączniki ciesielskie, 

− wkręty, nity, normalia śrubowe – śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy złączne,  

− gwoździe, wyroby z drutu, liny, akcesoria linowe. 

W związku z tym, iż sprzedaż Emitenta i jego Grupy Kapitałowej skierowana jest do odbiorców profesjonalnych 
i półprofesjonalnych, oferta asortymentowa obejmuje towary i produkty charakteryzujące się wyższą jakością i ceną 
w porównaniu z konkurentami na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast na rynkach Europy Zachodniej 
Grupa Kapitałowa (dzięki przewagom kosztowym) jest w stanie zaoferować niższą cenę za asortyment o zbliżonej 
jakości. 

Chociaż głównym odbiorcą towarów i produktów Grupy Koelner jest przemysł budowlano-montażowy,  
a w szczególności jego segmenty zajmujące się wykańczaniem wnętrz, termorenowacją i budownictwem 
przemysłowym, znajdują one także zastosowanie w przemyśle meblarskim i przetwórczym m.in. do produkcji 
sprzętu AGD, a także w przemyśle maszynowym. Hiper- oraz supermarkety budowlane nie odgrywają znaczącej roli 
w strukturze sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, gdyż w ich ofercie dominują towary charakteryzujące się 
niższą jakością (i ceną) od asortymentów oferowanych przez Grupę Koelner. 

Sprzedaż Grupy Koelner ma charakter hurtowy z wyjątkiem regionalnego centrum dystrybucji hurtowej oraz detalicznej 
we Wrocławiu, gdzie odbywa się sprzedaż asortymentu wszystkich produktów oferowanych przez Grupę Koelner także 
odbiorcom indywidualnym. 

Sprzedaż Grupy Koelner (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. udział 2003 r. udział 2002 r. udział 2001 r. udział 

Towary po przerobie* 49 322 66,0% 76 333 64,8% 68 845 65,0% 47 494 65,0% 

Towary handlowe 3 736 5,0% 7 911 6,7% 6 355 6,0% 4 384 6,0% 

Narzędzia i elektronarzędzia 21 671 29,0% 33 480 28,4% 30 715 29,0% 21 189 29,0% 

Razem 74 729 100,0% 117 724 100,0% 105 915 100,0% 73 067 100,0% 
* W pozycji „towary po przerobie” wykazywane są towary przepakowywane w jednostkowe lub zbiorcze kartony w zagranicznych spółkach 
dystrybucyjnych i prezentowane przez te podmioty na potrzeby sprawozdawczości finansowej w latach 2001-2003 jako produkty  
Źródło: Emitent 
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Sprzedaż Koelner S.A. (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. udział 2003 r. udział 2002 r. udział 2001 r. udział 

Towary po przerobie 44 660 61,0% 69 251 63,9% 60 883 65,9% 51 745 93,5% 

Towary handlowe 7 120 9,7% 7 278 6,7% 6 456 7,0% 3 452 6,2% 

Narzędzia i elektronarzędzia 21 435 29,3% 31 908 29,4% 25 003 27,1% 162 0,3% 

Razem 73 215 100% 108 437 100,0% 92 342 100,0% 55 360 100,0% 
Źródło: Emitent 

Przychody ze sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej dynamicznie wzrastały w okresie od 2001 r. do I półr. 
2004 r., co było spowodowane zarówno zwiększaniem skali prowadzonej działalności w wyniku pozyskiwania 
nowych rynków zbytu, jak również rozszerzeniem oferty asortymentowej. 

W ofercie Grupy Koelner decydujący wpływ na skonsolidowaną wartość przychodów ze sprzedaży mają następujące 
grupy produktów i towarów: 

− narzędzia i elektronarzędzia, 

− mocowania suchej zabudowy wnętrz, 

− mocowania termoizolacji, 

− normalia śrubowe. 

Sprzedaż produkcji własnej Grupy Koelner jest prowadzona pod następującymi znakami handlowymi: 

− mocowania budowlane oferowane pod nazwą „Koelner”, 

− narzędzia ręczne i elektronarzędzia oferowane pod nazwami „Modeco” oraz „Modeco Expert”. 

Marki te posiadają znaczącą renomę w Polsce i na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącą dla 
odbiorców gwarancję odpowiedniej jakości. Marka „Modeco Expert” przewyższa markę „Modeco” w zakresie 
takich parametrów jak: trwałość, jakość, dokładność wykonania i gwarancja. Dbałość o wysoką jakość produktów 
marki „Koelner” potwierdzona jest przez aprobaty i certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej oraz instytutów 
europejskich. 

Ponadto Grupa Koelner jest znaczącym na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem 
marek producentów profesjonalnych i półprofesjonalnych narzędzi, elektronarzędzi oraz oprzyrządowania  
o światowej renomie, takich jak: „Black&Decker”, „Kaufmann”, „DeWalt” (w odniesieniu do ostatniej z tych marek 
Emitent jest głównym importerem sprzętu profesjonalnego na rynku polskim). Grupa Koelner jest także wyłącznym 
przedstawicielem na rynku polskim firmy Rapid z siedzibą w Szwecji. 

Według szacunków Spółki udział Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wynosi: 

− ok. 16-18% w segmencie mocowań budowlanych na rynku polskim oraz ok. 5% na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej z wyłączeniem państw na terenach byłego ZSRR, 

− ok. 2% w segmencie narzędzi i elektronarzędzi na rynku polskim oraz ok. 1% na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej z wyłączeniem państw na terenach byłego ZSRR. 

Struktura biznesowa Grupy Koelner przedstawia się następująco: 

− Zgodnie z umową kooperacyjną z dnia 26 kwietnia 2004 roku Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 
(KTS), jako następca przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner jest jedynym i wyłącznym 
wykonawcą usług polegających na przerobie i konfekcjonowaniu z powierzonych towarów Koelner S.A. 
Zakres usług obejmuje cały oferowany asortyment handlowy Emitenta. Ponadto KTS zajmuje się 
projektowaniem nowych wyrobów i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych dla Grupy Koelner oraz 
wynajmuje Koelner S.A. obiekty magazynowe i biurowe zlokalizowane we Wrocławiu przy  
ul. Kwidzyńskiej 6, a także jest głównym gwarantem kredytów zaciąganych przez Emitenta (hipoteki na 
nieruchomościach, poręczenia weksli Emitenta); 

− Sprzedaż towarów i produktów odbywa się poprzez Emitenta (w centrali oraz w oddziałach), dystrybucyjne 
spółki zależne oraz sieć niezależnych dystrybutorów; 

− Emitent odpowiedzialny jest za zakup surowców do produkcji dla KTS, gospodarkę magazynową oraz 
marketing i promocję produktów i towarów sprzedawanych przez Grupę Koelner. 
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Działalność Modeco Stone Sp. z o.o. (import, obróbka oraz sprzedaż granitów i marmurów) nie była związana z linią 
biznesową Grupy Koelner i udziały w tej spółce zostały sprzedane w dniu 28 września 2004 roku. 

Koelner S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej oraz znaczący inwestor na dzień 30 czerwca 2004 r. 
posiadał udziały w następujących podmiotach: 

Krajowe spółki zależne 

− Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. – 100,0% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka 
produkcyjna), 

− Koelner Centrum Sp. z o.o. – 51% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka dystrybucyjna), 

− Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. – 65,0% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka dystrybucyjna), 

− Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. – 100,0% udziałów i głosów (jednostka zależna powołana w celu 
prowadzenia handlu hurtowego technikami zamocowań, nie prowadzi działalności, udziały w tej spółce 
zostały sprzedane 9 września 2004 r.), 

− Koelner Wschód Sp. z o.o. – 52,5% udziałów i głosów (jednostka zależna powołana w celu prowadzenia 
handlu hurtowego technikami zamocowań, nie prowadzi działalności; udziały w tej spółce zostały 
sprzedane 9 września 2004 r.), 

− Modeco Stone Sp. z o.o. – 25,0% udziałów i głosów (jednostka stowarzyszona, spółka handlowo-usługowa; 
udziały w tej spółce zostały sprzedane 28 września 2004 r.). 

Zagraniczne spółki zależne 

− Koelner CZ, s.r.o. – 100,0% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka dystrybucyjna), 

− S.C. Koelner-Romania SLR – 100,0% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka dystrybucyjna), 

− Koelner-Bulgaria EOOD – 100,0% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka dystrybucyjna), 

− UAB Koelner-Vilnus– 98,75% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka dystrybucyjna), 

− TOW Koelner-Kijów – 99,0% udziałów i głosów (jednostka zależna, spółka dystrybucyjna). 

Wszystkie podmioty są konsolidowane metodą pełną, z wyjątkiem TOW Koelner-Kijów, która nie podlega 
konsolidacji na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. W związku ze zmianą struktury Grupy Kapitałowej 
mającą miejsce na przełomie maja i czerwca 2004 roku podmiotem zależnym została Koelner-Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. Spółka ta jest konsolidowana dopiero w sprawozdaniu finansowym uwzględniającym II kw. 2004 roku. 

Dominujący wpływ na wyniki finansowe oraz pozycję rynkową Grupy Kapitałowej ma działalność prowadzona 
przez Emitenta. 

Koelner S.A. stał się jednym z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, co potwierdza m.in. ranking branżowego czasopisma „Plastics Review” (3. miejsce na rynku polskim  
w 2003 roku). 

Dynamiczny rozwój Koelner S.A. zaowocował także uzyskaniem przez Spółkę następujących prestiżowych nagród: 

− Gazela Biznesu, styczeń 2004 r. – I miejsce na Dolnym Śląsku,  

− Nominacja do godła Teraz Polska – kwiecień 2004 roku (nagrody tegorocznego konkursu jeszcze nie 
zostały przyznane). 

2. Informacje o otoczeniu Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej 

2.1. Tendencje rynkowe 

2.1.1. Tendencje w branży budowlano-montażowej 

Koniunktura na rynku mocowań budowlanych oraz narzędzi i elektronarzędzi jest w decydującym stopniu 
uzależniona od sytuacji w branży budowlano-montażowej (obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym  
i remontowym). Lata 2001-2003 charakteryzowały się szczególnie wyraźnym spadkiem koniunktury na rynku 
krajowym, w szczególności w budownictwie, co miało negatywny wpływ na możliwość dynamicznego rozwoju 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Należy jednak zaznaczyć, iż mimo wciąż stosunkowo niskiego poziomu 
produkcji budowlano-montażowej, widoczne są pewne symptomy poprawy sytuacji związane m.in. ze wskaźnikami 
koniunktury oraz portfelem zamówień, co wskazuje na to, że popyt na produkty oferowane przez Emitenta powinien 
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wzrastać. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w lipcu 2004 r. była o 14,3% mniejsza niż przed rokiem, 
w porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja zwiększyła się o 8,5%, zaś w okresie styczeń-lipiec 2004 była  
o 6,3% niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2003. Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu  
z czerwcem 2004 r., wystąpił w jednostkach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych, 
natomiast spadek zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem 
działalności jest przygotowanie terenu pod budowę i wykonywanie instalacji budowlanych.  

Na poprawę sytuacji w budownictwie wskazują badania dotyczące prognoz koniunktury. Ogólny klimat koniunktury 
w budownictwie jest oceniany w sierpniu pozytywnie (plus 15), lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 12). Wśród 
badanych przedsiębiorstw 30% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 15% – jej pogorszenie (w lipcu odpowiednio 
29% i 17%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Źródło: GUS 

W sierpniu 2004 r. portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe był oceniany pozytywnie, lepiej niż przed 
miesiącem. Firmy sektora prywatnego oceniały bieżący portfel zamówień lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne, zaś 
prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące była optymistyczna, nieznacznie lepsza dla przedsiębiorstw 
publicznych niż prywatnych. 

Ożywieniu branży powinien przysłużyć się szybszy wzrost PKB, a w szczególności wzrost wydatków na cele 
mieszkaniowe gospodarstw domowych. Obserwowany ostatnio wzrost liczby pozwoleń na budowę mieszkań, 
odwrócenie negatywnego trendu w liczbie rozpoczynanych budów oraz wzrost wolumenu kredytów 
mieszkaniowych udzielanych przez sektor bankowy powinien przyczynić się do znacznego wzrostu budownictwa 
mieszkaniowego w okresie najbliższych kilku lat, w szczególności, iż na rynku krajowym istnieje duży potencjał 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Szacuje się, że w Polsce na 1000 osób przypada ok. 300 mieszkań, a w 
krajach rozwiniętych wskaźnik ten wynosi ok. 400-470 mieszkań. Najlepsze perspektywy rozwoju w najbliższym 
czasie ma przed sobą jednak budownictwo inżynieryjne, którego spadek został zahamowany najszybciej. Do wzrostu 
w tej branży powinny przyczynić się inwestycje w infrastrukturę transportową finansowane z budżetu państwa  
i przez UE, inwestycje proekologiczne oraz nakłady firm na modernizację.  

2.1.2. Zmiany w strukturze dystrybucji 

W okresie ostatnich kilku lat na rynku krajowym przebiegały zasadnicze zmiany w strukturze dystrybucji materiałów 
budowlanych oraz elementów wyposażenia wnętrz. Sieci hipermarketów budowlanych („DIY”) uzyskały  
w minionych trzech latach udział w dystrybucji materiałów budowlanych zbliżony do średniego europejskiego 
poziomu, tj. 30-35%, co wpłynęło także na kształt kanałów dystrybucji produktów. Według Emitenta struktura 
dystrybucji materiałów budowlanych dla rynku polskiego jest następująca: 

Struktura kanałów dystrybucji materiałów budowlanych dla rynku polskiego 

Wyszczególnienie Udział 

Sieci hurtowni budowlanych  15-20% 

Duże i średnie firmy budowlane 20-25% 

Hipermarkety budowlane („DIY”)  30% 

Małe firmy budowlane  30% 
Źródło: Emitent 
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Rodzaje kanałów dystrybucji materiałów budowlanych są powiązane z kategoriami odbiorców oraz ich 
oczekiwaniami w odniesieniu do jakości i ceny oferowanych produktów.  

Hipermarkety budowlane nastawione są na „majsterkowiczów”, których głównym kryterium wyboru jest cena, zaś 
nie mają oni znaczących wymagań w odniesieniu do jakości. Filozofią hipermarketów jest masowa sprzedaż tanich 
towarów, do której dostosowało się kilka krajowych firm handlowych (z których największe to Toya S.A.  
z Wrocławia oraz Topex Sp.j. P. Topolewicz z Warszawy), które zaczęły zlecać produkcję w Chinach. W latach 
1999-2003 liczba hipermarketów budowlanych („DIY”) podwoiła się, podobnie jak i ich łączne obroty. Sieci 
hipermarketów budowlanych wprowadziły na rynek polski własne marki wyrobów, w szczególności elektronarzędzi. 
Są one bardzo zbliżone do siebie zarówno pod względem ceny, jak i parametrów technicznych.  

Znaczący udział w dystrybucji narzędzi budowlanych i elektronarzędzi posiadają także tradycyjne sieci hurtowni 
oraz sklepy specjalistyczne, które sprzedają markowe wyroby oraz produkty z wyższej półki. Kierują one swoją 
ofertę do odbiorców profesjonalnych i półprofesjonalnych (stanowiących grupę docelową dla Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej), gdzie podstawowym kryterium wyboru są jakość i terminowość dostaw. W związku z tym w sieciach 
sklepów „DIY” nie są obecne przykładowo wyroby Hilti, a Bosch oferuje w nich jedynie podstawowe linie narzędzi. 
W odróżnieniu od hiper- i supermarketów, których główną zaletą jest niska cena produktów, wyspecjalizowane 
placówki dysponują pełną paletą ofert, ze wszystkich półek cenowych i jakościowych, a ponadto sprzedawcy 
potrafią doradzić klientom wybór odpowiednich produktów. 

2.1.3. Rynek mocowań budowlanych 

W okresie 2001-2003 rynek mocowań budowlanych nie poddał się spadkowej tendencji popytu z uwagi na 
występującą równolegle zmianę technologii w budownictwie promującej prostsze systemy montażu mechanicznego 
(polegającego na przykręcaniu do siebie elementów budowlanych). Systemy te uwzględniają większe zużycie 
elementów mocujących, a mniejsze tradycyjnych technik łączenia takich jak: spawanie, łączenie za pomocą zapraw 
cementowych, klejenie czy lutowanie. Można stwierdzić, iż jest to tendencja ogólnoświatowa, która może zapewnić 
wzrost bazy klientów oraz poszczególnych rynków dla Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 

Zużycie elementów mocujących na jednego mieszkańca w 2002 r. 

Wyszczególnienie Sprzedaż na 1 mieszkańca w PLN 

USA 140 

UE (bez nowych 10 członków)  65 

Polska 11 
Źródło: Emitent 

Według szacunków Emitenta wartość polskiego rynku mocowań budowlanych wynosi ok. 440 mln zł i w ciągu 
najbliższych kilku lat będzie ona wrastała w tempie ok. 10% rocznie. Ponadto według oceny Koelner S.A. ceny 
elementów mocujących w Polsce należą do najniższych w Europie. W porównaniu z odbiorcami mocowań 
budowlanych na wielu rynkach Europy Zachodniej, odbiorcy z Polski są w dużo większym stopniu otwarci na 
nowości. 

2.1.4. Rynek narzędzi budowlanych i elektronarzędzi 

Według szacunków Emitenta wartość sprzedaży narzędzi ręcznych na rynku polskim wynosi ok. 1.600-1.700 mln zł, 
z czego ok. połowy przypadało na narzędzia ręczne bez napędu własnego, zaś pozostała część na narzędzia ręczne  
z własnym silnikiem. Większy udział w rynku prostych narzędzi bez napędu wynika z ich masowego używania oraz 
szybszego naturalnego zużycia. 

Dostawy narzędzi ręcznych* (mln zł) 

Wyszczególnienie 2002 2001 

Produkcja  816 778 

Import 1.236 1.183 

Eksport 355 303 

Dostawy  1.697 1.658 

Udział dostawców krajowych (w %)  27% 29% 
Źródło: Boss Informacje Ekonomiczne, styczeń 2004 1 (470) oraz wyliczenia własne, na podstawie danych GUS 
* włącznie z kluczami maszynowymi ręcznymi 
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Na krajowym rynku narzędzi budowlanych oraz elektronarzędzi można wyróżnić następujące tendencje: 

− systematyczny wzrost rynku, począwszy od roku 1993, z wyraźną stagnacją w latach 1999-2001 oraz 
powrót do poprzedniej dynamiki od roku 2002; 

− stosunkowo mała siła nabywcza polskich klientów w porównaniu ze średnią dla odbiorców na rynkach Unii 
Europejskiej; 

− wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa ewoluowanie polskiego rynku elektronarzędzi w kierunku 
zbliżonym do bardziej dojrzałych rynków Europy Zachodniej; 

− rosnący udział wyrobów z wyższej półki, w tym specjalistycznych narzędzi dla profesjonalistów, kosztem 
tanich „bezmarkowych” wyrobów głównie produkcji azjatyckiej; 

− rosnący udział importu oraz dynamiczny wzrost eksportu narzędzi ręcznych, czemu towarzyszy spadek 
udziału na rynku polskim producentów krajowych; 

− zwiększenie popytu na podstawowe narzędzia budowlane („dla majsterkowiczów”) oraz narzędzia 
ogrodnicze. 

Polski rynek elektronarzędzi w chwili obecnej nie jest tak rozwinięty jak rynki zachodnioeuropejskie, co wynika  
z różnicy w poziomie zamożności społeczeństw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które są głównymi 
nabywcami tych produktów. Różnice dotyczą m.in. stopnia popularności elektronarzędzi wśród gospodarstw 
domowych oraz okresu ich użytkowania. W Polsce średni okres użytkowania elektronarzędzi wynosi ok. 5 lat, 
podczas gdy w UE – ok. 3 lat (źródło: Emitent). Odmienna jest również struktura wyrobów, gdyż w polskich 
gospodarstwach domowych ze względu na uniwersalność dominują wiertarki, w mniejszym stopniu eksploatowane 
są elektronarzędzia wyspecjalizowane np. do cięcia czy szlifowania, zaś do rzadkości należą narzędzia 
akumulatorowe lub heble elektryczne. Niska świadomość użytkownika sprawia, iż według szacunków Emitenta  
ok. 50% rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce zajmują produkty charakteryzujące się niską jakością. 

Szacunki Emitenta dotyczące rynku narzędzi i elektronarzędzi zakładają, iż rynek ten będzie wzrastał o kilkanaście 
procent rocznie w okresie najbliższych kilku lat, zaś największą dynamiką powinien charakteryzować się segment 
dla profesjonalistów i półprofesjonalistów. Dynamiczny wzrost rynku powinien wpłynąć na poprawę pozycji 
rynkowej Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej w związku z planami dotyczącymi rozszerzenia oferty 
asortymentowej w omawianym segmencie. 

2.2. Konkurencja 
W każdym z oferowanych asortymentów Grupa Koelner konkuruje z innymi producentami zarówno krajowymi, jak  
i zagranicznymi. Produkty oferowane przez konkurentów zachodnioeuropejskich są znacząco droższe, natomiast 
pozostali polscy wytwórcy borykają się z problemem utrzymania wysokiej jakości wyrobów. Głównymi 
konkurentami Emitenta i jego Grupy Kapitałowej są podmioty oferujące wyroby z wyższej półki (dla 
profesjonalistów i półprofesjonalistów), których jakość jest zbliżona do jakości produktów oferowanych  
i sprzedawanych przez Grupę Koelner. 

Przewagi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej nad krajowymi konkurentami z branży mocowań budowlanych oraz 
narzędzi i elektronarzędzi wiążą się przede wszystkim z: 

− Najszerszą ofertą asortymentową w branży oraz znaczącą skalą produkcji, umożliwiającą spełnienie 
oczekiwań wielu odbiorców, 

− Odpowiednio wysokim wolumenem zakupów towarów, gwarantującym w wielu asortymentach prawo 
wyłączności ich sprzedaży, 

− Rozpoznawalną i renomowaną marką („Koelner”, „Modeco”, „Modeco Expert”) dającą gwarancję wysokiej 
jakości przy przystępnej cenie, 

− Pozycją lidera na rynku mocowań budowlanych oraz podmiotu znacząco zwiększającego swój udział  
w rynku narzędzi i elektronarzędzi, 

− Własną siecią dystrybucji w Polsce oraz na wielu rynkach zagranicznych (głównie europejskich) 
umożliwiającą uzyskanie wyższych marż dzięki skróceniu łańcucha dostaw, 

− Własnym działem projektowania i rozwoju produktów oraz siecią serwisową, gwarantującą kompleksową 
obsługę klienta od projektu pod konkretne zamówienie do serwisu posprzedażowego, 

− Najnowszymi technologiami produkcyjnymi wspartymi urządzeniami skonstruowanymi do specyficznych 
wymagań produkcyjnych, 
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− Wprowadzaniem najnowszych rozwiązań informatycznych: ERP (wdrożenie systemu zostało zakończone)  
i MRP/DRP (w trakcie wdrażania), umożliwiających lepsze zarządzanie logistyką sprzedaży i dostaw oraz 
poprawę jakości obsługi klienta. 

W odróżnieniu od Emitenta i jego Grupy Kapitałowej krajowi konkurenci, z powodu braku własnej rozpoznawalnej 
marki, często produkują pod logo dużych producentów zagranicznych. Ponadto nie są oni w stanie zapewnić 
odpowiedniej jakości, skali i asortymentu dostaw, transportu ani serwisu posprzedażowego. Ich działalność jest 
często obarczona wyższym ryzykiem i niższymi marżami ze względu na uzależnienie od kluczowych dostawców  
i odbiorców. 

W ocenie Emitenta Grupa Koelner jest w tej chwili największym w Polsce dostawcą zamocowań budowlanych. Jej 
bezpośrednimi konkurentami są: 

− Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Wkręt-Met” Klimas S.j. (z siedzibą w Kuźnicy 
Kiedrzyńskiej k. Częstochowy), 

− Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Alsta” (z siedzibą w Zielonej Górze), 

− Technox Technika Zamocowań A. Roguliski, W. Stasiecki, K. Wojciechowski S.j. (z siedzibą  
w Legionowie), 

− Benox B. Kaszubowski S.j. (z siedzibą w Gdyni). 

W odniesieniu do przewag konkurencyjnych na rynkach zagranicznych najważniejszymi czynnikami są: 

− w odniesieniu do konkurentów z Europy Zachodniej – niższa cena przy porównywalnej jakości i serwisie 
usług oraz szybsze tempo i niższe koszty wdrażania nowych produktów; 

− w odniesieniu do konkurentów z Europy Środkowo-Wschodniej – lepsza jakość oferowanych produktów 
zapewniająca możliwość dostaw do bardziej znaczących odbiorców. 

W segmencie mocowań budowlanych pozycja firm zagranicznych jest mocna tylko w kilku wysoce 
specjalistycznych segmentach rynku. Do głównych konkurentów zagranicznych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
należą Hilti AG-PC (Liechtenstein), SFS intec (Francja), Fischer S.A.S (Francja), EJOT Baubefeistigungen GmbH 
(Niemcy), Gunnebo Industrier AB (Szwecja) oraz ESSVE Produkter AB (Szwecja). 

W segmencie narzędzi i elektronarzędzi głównymi konkurentami Grupy Koelner są Robert Bosch GmbH (Niemcy), 
Hilti AG-PC (Liechtenstein) oraz inni dystrybutorzy firmy Black & Decker Corp. (USA). Natomiast do głównych 
konkurentów krajowych należą Toya S.A. z Wrocławia, Topex Sp.j. P. Topolewicz z Warszawy oraz Profix  
Sp. z o.o. z Warszawy. 

2.3. Pozycja rynkowa 

Z uwagi na niezwykle wysokie rozdrobnienie struktury podmiotowej w branży, w której działa Emitent, trudno jest 
określić precyzyjnie pozycję rynkową Koelner S.A. oraz Grupy Koelner. Według szacunków Spółki udział Emitenta 
i jego Grupy Kapitałowej wynosi: 

− ok. 16-18% w segmencie mocowań budowlanych na rynku polskim oraz ok. 5% na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej z wyłączeniem państw na terenach byłego ZSRR, 

− ok. 2% w segmencie narzędzi i elektronarzędzi na rynku polskim oraz ok. 1% na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej z wyłączeniem państw na terenach byłego ZSRR. 

Strategia Emitenta zakłada zwiększenie udziału rynkowego w obu segmentach, w tym w szczególności w segmencie 
narzędzi i elektronarzędzi, gdzie planowany jest dynamiczny wzrost asortymentu oferowanych produktów. 

3. Informacje o głównych rynkach zbytu 
Poniższe tabele przedstawiają strukturę przychodów ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu Emitenta oraz jego 
Grupy Kapitałowej w okresie 2001 – I półrocze 2004.  

Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu Grupy Koelner (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. % udział 2003 r. % udział 2002 r. % udział 2001 r. % udział 

Kraj 49 665 66,5% 76 213 64,7% 73 176 69,1% 61 362 84,0% 

Eksport 25 064 33,5% 41 511 35,3% 32 739 30,9% 11 705 16,0% 

Razem 74 729 100% 117 724 100,0% 105 915 100,0% 73 067 100,0% 
Źródło: Emitent 
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Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu Koelner S.A. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. % udział 2003 r. % udział 2002 r. % udział 2001 r. % udział 

Kraj 49 344 67,4% 70 753 65,3% 60 945 66,0% 43 824 79,2% 

Eksport 23 871 32,6% 37 684 34,7% 31 397 34,0%  11 536 20,8% 

Razem 73 215 100% 108 437 100,0% 92 342 100,0% 55 360 100,0% 
Źródło: Emitent 

3.1.1. Krajowe rynki zbytu 

Sprzedaż krajowa stanowi obecnie ok. 67% sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Dystrybucja towarów  
i produktów oferowanych przez Emitenta odbywa się w kraju za pomocą siedmiu oddziałów (posiadających 
magazyny dystrybucyjne) oraz dwóch spółek zależnych. Oddziały Spółki zlokalizowane są w Krakowie, Wrocławiu, 
Lublinie, Warszawie (po połączeniu mającym miejsce w dniu 31 grudnia 2003 roku ze spółką zależną Koelner 
Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o.), Poznaniu, Szczecinie i Gdyni. Spółki zależne funkcjonują w Piekarach 
Śląskich (rynek śląski) i Łodzi (rynek centralny). Chociaż sieć sprzedaży jest najbardziej rozwinięta na południu 
kraju, obejmuje ona swoim zasięgiem teren całej Polski. Najwyższa wartość sprzedaży Koelner S.A. na rynku 
polskim jest realizowana w województwach: dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. 

Ponadto obsługą klientów kluczowych (tj. sieci supermarketów, dużych firm budowlanych, których terenem 
działania jest cała Polska oraz firm oferujących systemy materiałów budowlanych, systemy do wykończenia wnętrz 
oraz do produkcji przemysłowej) zajmuje się centrala we Wrocławiu. Natomiast oddział zlokalizowany w centrum 
Wrocławia jest obecnie jedynym regionalnym centrum sprzedaży hurtowej i detalicznej Grupy Koelner. W Polsce 
jest sprzedawana pełna oferta asortymentowa Grupy Koelner. 

3.1.2. Zagraniczne rynki zbytu 

Głównym obszarem, na którym są sprzedawane towary i produkty Grupy Koelner, jest Europa Środkowo- 
-Wschodnia, ale dynamiczny rozwój eksportu Spółki na rynki krajów Europy Zachodniej wskazuje na olbrzymi 
potencjał i możliwości wzrostu sprzedaży na tamtych rynkach. Sprzedaż na rynkach eksportowych prowadzona jest 
poprzez spółki zależne oraz sieci dystrybucyjne (niezależne podmioty posiadające nieformalne prawo na wyłączność 
do sprzedaży produktów i towarów Koelner S.A.). Spółki zależne działają na terenie Republiki Czeskiej, Rumunii, 
Bułgarii, na Litwie oraz na Ukrainie. Natomiast zagraniczne sieci dystrybucyjne zajmujące się sprzedażą produktów 
i towarów Koelner S.A. są zlokalizowane w Rosji (Moskwa, Petersburg), na Łotwie (Ryga), na Białorusi (Mińsk), na 
Węgrzech (Budapeszt), na Słowacji (Myjava) oraz w Chorwacji (Samobor). 

Z wyjątkiem towarów handlowych (a w szczególności normaliów śrubowych), które posiadają nieznaczący udział w 
strukturze sprzedaży eksportowej, struktura asortymentowa eksportu nie różni się od struktury sprzedaży na rynku 
krajowym. 

Sprzedaż Grupy Koelner (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Sprzedaż krajowa 49 665 76 213 73 176 61 362

Eksport, w tym: 25 064 41 511 32 739 11 705

          Europa Zachodnia 4 186 6 307 4 411 1 805

            Republika Czeska 1 979 4 464 3 167 879

            Rumunia 1 998 2 928 1 565 125

            Bułgaria 1 058 1 238 735 171

            Litwa 373 1 126 1 132 0

            Ukraina 247 335 0 0

            Inne kraje 15 223 25 113 21 729 8 725

Razem 74 729 117 724 105 915 73 067
Źródło: Emitent 
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Sprzedaż Koelner S.A. (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Sprzedaż krajowa 49 344 70 753 60 945 43 824

Eksport, w tym: 23 871 37 684 31 397 11 536

          Europa Zachodnia 4 186 6 307 4 411 1 805

            Republika Czeska 1 623 2 805 2 262 732

            Rumunia 1 257 2 696 1 423 118

            Bułgaria 745 868 588 156

            Litwa 149 924 984 0

            Ukraina 613* 335 0 0

            Inne kraje 15 298 23 749 21 729 8 725

Razem 73 215 108 437 92 342 55 360
* Wyższa wartość sprzedaży Emitenta w porównaniu z Grupą Kapitałową wynika z zatowarowania (zwiększenia stanów magazynowych) 
związanego ze zwiększeniem skali działalności ukraińskiej spółki zależnej – TOW Koelner-Kijów 
Źródło: Emitent 

Udział sprzedaży eksportowej (włączając w to sprzedaż wewnątrzunijną) wynosi aktualnie ok. 33% przychodów ze 
sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, a strategia Spółki zakłada systematyczny wzrost jej wartości. Oznacza 
to, że w przypadku eksportu sieć dystrybucyjna jest ciągle w trakcie budowy, a dalszy rozwój sprzedaży eksportowej 
oraz dywersyfikacja kierunków eksportu (z uwzględnieniem większego zaangażowania na rynkach Europy 
Zachodniej) znajduje się wśród priorytetowych celów Emitenta. 

4. Sezonowość produkcji i rynków zbytu 
W związku z tym, że głównym odbiorcą produktów i towarów Grupy Koelner jest przemysł budowlano-montażowy, 
występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży Emitent i jego Grupa Kapitałowa 
realizują w trzecim kwartale, zaś najmniejsze w pierwszym. Ze względu na zwiększanie się udziału sprzedaży 
narzędzi i elektronarzędzi w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej, charakteryzujących się mniejszą 
sezonowością niż mocowania budowlane, zjawisko sezonowości ulega osłabieniu. Jest ono charakterystyczne 
zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu Grupy Koelner, zaś struktura sezonowa sprzedaży 
Emitenta nie różni się prawie w ogóle od struktury sezonowej Grupy Kapitałowej. 

Koelner S.A. - Przychody ze sprzedaży (w tys PLN) 
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Źródło: Emitent 

Ponadto zjawisko sezonowości występuje również w odniesieniu do zapasów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.  
W związku z tym, iż produkcja KTS trwa przez cały rok (z drobnymi przerwami na remonty), najwyższy poziom 
zapasów Koelner S.A. oraz Grupy Koelner budowany jest w okresie zimowym. 
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Koelner S.A. - Poziom zapasów (w tys PLN) 
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Źródło: Emitent 

5. Wartość sprzedaży 
Wartość sprzedaży Grupy Koelner oraz Koelner S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe oraz za I półrocze. roku 2004 
przedstawia poniższa tabela. 

Sprzedaż Grupy Koelner (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Przychody netto ze sprzedaży towarów* 74 729 117 724 105 915 73 067 

- z tego kraj 49 665 76 213 73 176 61 362 

- z tego eksport 25 064 41 511 32 739 11 705 
* W pozycji „towary” wykazywane są towary przepakowywane w jednostkowe lub zbiorcze kartony w zagranicznych spółkach dystrybucyjnych i 
prezentowane przez te podmioty na potrzeby sprawozdawczości finansowej w latach 2001-2003 jako produkty  
Źródło: Emitent 

Sprzedaż Koelner S.A. (tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Przychody ze sprzedaży towarów 73 215 108 437 92 342 55 360 

- z tego kraj 49 344 70 753 60 945 43 824 

- z tego eksport 23 871 37 684 31 397 11 536 
Źródło: Emitent 

Dodatkowe informacje dotyczące struktury sprzedaży zostały zamieszczone w Rozdziale V pkt 1 i pkt 3. 

6. Źródła zaopatrzenia 
Zaopatrzenie Emitenta podzielić można na dwa podstawowe kanały: 

Półfabrykaty i surowce 

Do produkcji własnych wyrobów Grupa Koelner wykorzystuje surowce i półfabrykaty produkcji zarówno krajowej, 
jak i zagranicznej. Na zasadniczą bazę surowcową składają się przede wszystkim: 

− homo- i kopolimery polipropylenu, 

− nylon- PA 6.6., 

− poliamidy z włóknem szklanym, 

− polistyren, 

− barwniki. 
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W procesie wytwarzania produktów Grupa Koelner wykorzystuje także gotowe elementy metalowe. Do najczęściej 
kupowanych półfabrykatów należą: 

− wkręty do drewna (do kołków tradycyjnych), 

− wkręty gwoździowe (do kołków do szybkiego montażu), 

− gwoździe do kołków do izolacji, 

− wkręty samowiercące i samogwintujące, 

− wkręty rysunkowe, 

− śruby wg norm DIN, 

− asortyment drutu w różnych gatunkach stopów stalowych  

Towary handlowe 

Towary handlowe to z reguły artykuły o średnim lub wysokim stopniu przetworzenia (narzędzia ręczne, 
elektronarzędzia) i zamawiane są one na bieżąco od dostawców krajowych i europejskich, a także od dostawców 
azjatyckich (Tajwan, Malezja, Chiny). Lista głównych dostawców Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w roku 2003  
i I półr. roku 2004 obejmuje następujące podmioty: 

Lista głównych dostawców Grupy Koelner w roku 2003 i I półr. 2004 

Nazwa dostawcy % udział w strukturze 
zakupów I półr. 2004 

% udział w 
strukturze zakupów 

2003 
Rodzaj dostarczanych surowców, towarów 

Dostawca A 5,8 10,2 elementy złączne 

Dostawca B 5,9 6,4 narzędzia i elektronarzędzia 

Dostawca C 4,2 5,7 narzędzia i elektronarzędzia 

Dostawca D 6,2 4,9 narzędzia i elektronarzędzia 

Dostawca E 3,6 4,8 tworzywo sztuczne 

Dostawca F 4,3 * wkręty 
* Brak zakupów w roku 2003 
Źródło: Emitent 

Lista głównych dostawców Koelner S.A. w roku 2003 i I półr. 2004 (z wyłączeniem zakupu usług od Koelner- 
-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.) 

Nazwa dostawcy % udział w strukturze 
zakupów I półr. 2004 

% udział w 
strukturze zakupów 

2003 
Rodzaj dostarczanych surowców, towarów 

Dostawca A 5,8 10,2 elementy złączne 

Dostawca B 5,9 6,4 narzędzia i elektronarzędzia 

Dostawca C 4,2 5,7 narzędzia i elektronarzędzia 

Dostawca D 6,2 4,9 narzędzia i elektronarzędzia 

Dostawca E 3,6 4,9 tworzywo sztuczne 

Dostawca F 4,3 * wkręty 
* Brak zakupów w roku 2003 
Źródło: Emitent 

Informacja o nazwach i siedzibach dostawców została objęta wnioskiem o niepublikowanie. 

W strukturze zakupów Koelner S.A. na walutę polską przypadało ok. 57% w roku 2003 i ok. 43% w I półr. 2004, na 
EUR – ok. 15% w roku 2003 i ok. 18% w I półr. 2004, zaś na USD ok. 27% w roku 2003 i ok. 39% w I półr. 2004. 

7. Uzależnienie od odbiorców i dostawców  
Grupa Kapitałowa Emitenta współpracuje z ok. 3-4 tysiącami „aktywnych” klientów, co stanowi bardzo stabilną 
bazę dla dalszej ekspansji rynkowej, zapewniając jednocześnie odpowiednią dywersyfikację ryzyk związanych  
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z koncentracją sprzedaży. Sprzedaż Emitenta i jego Grupy Kapitałowej do żadnego z odbiorców nie przekracza 10% 
przychodów ze sprzedaży netto. 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. (podmiot zależny w, którym Emitent posiada 100% udziałów) jest jedynym i 
wyłącznym wykonawcą usług polegających na przerobie i konfekcjonowaniu z powierzonych towarów Koelner S.A. 
Zakres usług obejmuje cały oferowany asortyment handlowy Emitenta. Ponadto KTS wynajmuje Koelner S.A. 
obiekty magazynowe i biurowe zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6. 

Koelner S.A. nie ma dostawcy, który posiadałby wyłączność na dostawy jakiegokolwiek asortymentu do produkcji. 
Każdy materiał, półfabrykat ma źródło alternatywne, co wynika też z długoterminowej strategii Spółki. Chociaż nie 
ma doskonałych substytutów towarów handlowych sprzedawanych przez Grupę Koelner, istnieje alternatywa  
w postaci produktów o zbliżonych funkcjach i parametrach. Jedynym dostawcą, którego udział w wartości zakupów 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przekroczył 10%, był w 2003 r. Dostawca A – spółka, od której Koelner S.A. 
nabywa wkręty fosfatowane, wkręty do drewna, wkręty samowiercące oraz podkładki. Informacja o nazwie  
i siedzibie tego dostawcy została objęta wnioskiem o niepublikowanie. 

Natomiast w roku 2004 żaden dostawca nie przekroczył 10-proc. progu w strukturze zakupów zarówno  
w odniesieniu do Emitenta, jak i jego Grupy Kapitałowej. 

8. Istotne umowy 
Poniżej przedstawione umowy zostały uznane za istotne dla działalności gospodarczej Emitenta.  

8.1. Umowy z sieciami handlowymi 
Sieci handlowe, pomimo generowania relatywnie niskiej wartości obrotów, zostały uznane za istotne dla działalności 
Emitenta. Sprzedaż towarów Emitenta do sieci handlowych w roku 2003 wzrosła o 104% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Emitent oczekuje podobnej dynamiki sprzedaży w latach następnych. Poniżej przedstawiono warunki 
umów z trzema największymi odbiorcami wśród sieci handlowych. 

8.1.1. Warunki współpracy z siecią handlową na rok 2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. z podmiotem A 

Przedmiotem warunków współpracy jest określenie zasad dostarczania oraz sprzedaży produktów Emitenta do sieci 
handlowej lub podmiotowi A (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). Warunki 
współpracy nie gwarantują określonej wielkości zakupów. 

Na podstawie warunków współpracy podmiot A lub dany sklep sieci jest uprawniony do pobierania szeregu opłat. 
Opłaty zostały ustalone jako prowizje od wartości dostarczonego lub sprzedanego towaru (dane objęto wnioskiem  
o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). Dodatkowo Emitent jest zobowiązany do udzielania określonych 
rabatów, opłat promocyjnych oraz okresowych upustów (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
publikacyjnego). Emitent, na pisemne żądanie ze strony sklepu sieci, jest zobowiązany do wymiany towarów 
nierotujących w cyklach półrocznych. 

Umowa określa również minimalny gwarantowany poziom dostaw złożonego zamówienia (dane objęto wnioskiem  
o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). Termin dostaw określono na 7 dni od dnia zamówienia. Ogólne warunki 
współpracy przewidują szereg kar umownych za nieterminową realizację dostawy (dane objęto wnioskiem  
o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). Termin do zgłaszania informacji o niemożności zrealizowania 
zamówienia został określony na 2 dni. 

8.1.2 Umowa o współpracy handlowej z dnia 30 września 2003 r. z podmiotem B, C i D 

Umowa reguluje zasady współpracy handlowej w zakresie dostaw towarów realizowanych przez Emitenta do sieci 
sklepów wielkopowierzchniowych prowadzonych przez podmioty B, C i D (dane objęto wnioskiem o zwolnienie  
z obowiązku publikacyjnego) oraz warunki rozliczania pomiędzy Emitentem a podmiotem B, C i D (łącznie zwani 
Zamawiającymi). Zamówienia składane są odrębnie przez każdego z Zamawiających. Umowa nie zobowiązuje 
żadnego z Zamawiających do dokonywania określonej wielkości zakupów.  

Umowa zastrzega na rzecz każdego Zamawiającego szereg kar umownych w przypadku zwłoki w dostawie, 
niezrealizowania zamówienia w całości lub w części (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
publikacyjnego). Każdy z Zamawiających ma prawo do dokonania odsprzedaży zamówionych towarów Emitentowi. 
Emitent dokonuje odkupu towarów po bieżących cenach zakupu. 

Umowa określa wysokości rabatów udzielanych przez Emitenta Zamawiającym: rabat podstawowy, rabat 
potransakcyjny stały oraz rabat potransakcyjny progowy (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
publikacyjnego). Dodatkowo danemu Zamawiającemu przysługuje wynagrodzenie za świadczone usługi promocyjne 
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oraz reklamowe (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). Rabaty obliczane są od cen 
cennikowych Emitenta. 

Cena towarów wynika z cennika Emitenta przekazanego Zamawiającemu; w przypadku zamiaru podwyższenia 
dotychczasowych cen Emitent jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu cennika w terminie 30 dni przed 
planowaną zmianą, przy czym cennik powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Umowa została zawarta 
na czas nieokreślony i może być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

8.1.3  Umowa ramowa długoterminowej współpracy gospodarczej z dnia 7 listopada 2002 roku  
z podmiotem E  

Umowa określa zasady współpracy pomiędzy Emitentem a podmiotem E w zakresie sprzedaży produktów Emitenta 
oraz zasad rozliczania się pomiędzy stronami. 

Cena sprzedaży poszczególnych produktów została określona w załączniku do umowy. Dodatkowo, na podstawie 
umowy, Emitent udziela podmiotowi E specjalnego rabatu (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
publikacyjnego). Zgodnie z umową, zmiana cen może nastąpić jedynie w drodze porozumienia stron. Sprzedaż 
towarów odbywa się poprzez realizację zamówień składanych przez poszczególne sklepy należące do podmiotu E. 
Umowa zastrzega na rzecz podmiotu E szereg kar umownych w przypadku odmowy realizacji zamówienia bez 
poinformowania o tym podmiotu E, opóźnienia w dostawie towarów, dostarczenia towarów w mniejszej ilości, niż 
określono to w zamówieniu (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). Dostawa towarów 
odbywa się na koszt Emitenta.  

Umowa przewiduje, przy spełnieniu określonych warunków, możliwość zwrotu niesprzedanego towaru oraz żądania 
od Emitenta zwrotu zapłaconej za ten towar ceny (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
publikacyjnego). 

Z tytułu zrealizowania w danym okresie rozliczeniowym określonego poziomu zakupów, Emitent jest zobowiązany 
do zapłaty na rzecz podmiotu E premii pieniężnej. Premia ma charakter progresywny i składa się z części stałej oraz 
części ruchomej (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). W okresie obowiązywania 
umowy Emitent nie może przyznawać innym odbiorcom kupującym towary w podobnej ilości, porównywalnego 
rodzaju, w zbliżonym czasie, korzystniejszych warunków niż oferowanych podmiotowi E.  

Emitent jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji uzyskanych od podmiotu E na temat 
wysokości obrotów, stosowanych marż, technik sprzedaży, innych informacji określonych przez podmiot E jako 
poufne, pod rygorem obciążenia Emitenta karą umowną w wysokości 1.000.000 PLN. 

Podmiot E dokonuje płatności na rzecz Emitenta 15 dnia miesiąca po upływie okresu płatności wynoszącego zgodnie 
z umową 90 dni.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością 1-miesięcznego wypowiedzenia. 

8.2. Inne istotne umowy 

8.2.1. Umowa najmu z dnia 30 kwietnia 2000 roku zmieniona następnie aneksem z dnia 30 września 
2001 r. zawarta z Krystyną Koelner, jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
„Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner", której stroną jest obecnie Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. 
z o.o. 

Przedmiotem umowy jest najem następujących powierzchni: (i) 3.263 m2 stanowiących pomieszczenia magazynowe, 
(ii) 1.737 m2 stanowiących pomieszczenie na prowadzenie składu celnego publicznego oraz (iii) 300 m2 stanowiących 
pomieszczenia biurowe, zlokalizowanych w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6. 

Czynsz najmu został określony w stosunku miesięcznym i wynosi 11 zł netto za 1 m2 powierzchni magazynowej 
oraz 15 zł netto za 1 m2 powierzchni biurowej. Emitent jest zobowiązany do zapłaty czynszu w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w terminie 30 dni, począwszy od dnia otrzymania od wynajmującego stosownej faktury.  

Na podstawie umowy wynajmujący świadczy również dodatkowe usługi polegające na sprzątaniu, wywozie 
nieczystości, ochronie fizycznej obiektu oraz udostępnia Emitentowi energię elektryczną, linie telefoniczne oraz sieci 
komputerowe. Koszty związane ze świadczeniami dodatkowymi ponoszone są przez wynajmującego. Umowa 
zabrania oddawania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana za 3-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
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W związku z wniesieniem przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej w ramach indywidualnego działalności 
gospodarczej pod firmą „Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner" do nowo powstałej spółki zależnej Emitenta 
„Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.", ta ostatnia spółka jest stroną powyższej umowy na dzień sporządzania 
Prospektu. 

8.2.2. Współpraca z Koelner Bułgaria EOOD 

Współpraca ze spółką Koelner Bułgaria EOOD z siedzibą w Sofii, będącą podmiotem zależnym od Emitenta, 
odbywa się na podstawie zamówień handlowych składanych przez Koelner Bułgaria EOOD. Emitent oferuje 
Koelner Bułgaria EOOD całość produkowanego przez siebie asortymentu. Zamówienia na poszczególne towary 
składane są przez Koelner Bułgaria EOOD drogą telefoniczną lub elektroniczną. Koszty transportu pokrywane są 
przez Emitenta. Cena sprzedaży poszczególnych produktów jest ustalana w drodze negocjacji pomiędzy stronami. 
Termin płatności za zakupione produkty Emitenta wynosi 60 dni od dnia wystawienia stosownej faktury. Warunki 
współpracy nie przewidują również ograniczenia terytorialnego w zakresie możliwości prowadzenia działalności 
dystrybucyjnej towarów Emitenta, tym niemniej w praktyce Koelner Bułgaria EOOD zajmuje się sprzedażą 
produktów jedynie na terenie Bułgarii. 

8.2.3. Umowa o długoterminowej współpracy handlowej z dnia 2 stycznia 2004 roku zawarta z Filipem 
Frankiewiczem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą we Wrocławiu pod nazwą 
„Filip Frankiewicz Filus" („Filus"). 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad i form współpracy pomiędzy Emitentem a Filus w zakresie sprzedaży  
i promocji wyrobów Emitenta. Cena sprzedaży poszczególnych towarów została ustalona w załączniku do umowy. 
Na podstawie umowy Emitent jest ponadto zobowiązany do przyznania Filus rabatów w określonej wysokości, 
zależnie od grupy wyrobów (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacyjnego). Rabat ten nie 
przekracza rabatu przyznawanego we współpracy z innymi podmiotami. Cena sprzedaży jest płatna w terminie  
60 dni od wystawienia przez Emitenta faktury VAT. Cena sprzedaży poszczególnych towarów może ulec zmianie 
jedynie za zgodą obu stron.  

Sprzedaż danej partii towarów jest dokonywana w wyniku realizacji przez Emitenta pisemnych zamówień 
składanych przez Filus. Umowa określa szczegółowo procedurę składania zamówień, odbioru towaru oraz 
ewentualnych reklamacji. Umowa nie zobowiązuje Filus do dokonywania określonej wielkości zakupów. Koszty 
transportu są pokrywane przez Emitenta.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, a w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień ze skutkiem natychmiastowym. 

8.2.4. Umowa z dnia 17 grudnia 2002 roku z Dol-Eko Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu („Dol-Eko") 

Umowa dotyczy przejęcia od Emitenta przez Dol-Eko obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  
i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.) w zakresie: (i) zapewnienia odzysku, a w szczególności 
recyklingu odpadów opakowaniowych dotyczących wszystkich opakowań produktów wprowadzanych przez 
Emitenta na rynek, (ii) wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z powyższej ustawy oraz  
(iii) prowadzenia dokumentacji w zakresie dotyczącym obowiązków odzysku i recyklingu. Na podstawie tej umowy 
Emitent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dol-Eko wynagrodzenia według stawek określonych w umowie  
(tzw. opłata recyklingowa). Opłata ta obliczana jest w oparciu o rzeczywistą masę opakowań wprowadzonych na 
rynek. Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Strony ustaliły możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
na koniec roku kalendarzowego. 

9. Znaczące umowy 
Poniżej przedstawiono zestawienie znaczących umów, których stroną jest Emitent. Jako kryterium znaczności 
przyjęto wartość przedmiotu umowy i tym samym za znaczące uznano te umowy, których wartość wynosi co 
najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta. 

9.1. Umowy sprzedaży oraz współpracy 

9.1.1. Współpraca z Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 

Emitent prowadzi współpracę handlową ze spółką zależną Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 
Współpraca ta polega na sprzedaży spółce Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. produktów Emitenta celem ich dalszej 
dystrybucji. Współpraca z Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. nie opiera się na żadnej umowie pisemnej, lecz jest 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział V – Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

 95

realizowana w oparciu o poszczególne zamówienia na dostawy towarów składane przez spółkę Koelner Górny Śląsk 
Sp. z o.o. telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dostawa jest realizowana w terminie 3-4 dni. Minimalne oraz 
maksymalne limity zamówień nie zostały przez strony określone. Jednakże w przypadku jednorazowego zamówienia 
o wartości przekraczającej 1.500 zł koszty transportu pokrywane są przez Emitenta. Emitent oferuje spółce Koelner 
Górny Śląsk Sp. z o.o. całość swojego asortymentu oraz stosuje stałe rabaty od ceny katalogowej, w wysokości nie 
odbiegającej od rabatów udzielanych innym podmiotom (dane objęto wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
publikacyjnego). Warunki współpracy pomiędzy stronami nie przewidują kar umownych. Warunki współpracy nie 
przewidują również ograniczenia terytorialnego w zakresie możliwości prowadzenia działalności dystrybucyjnej 
towarów Emitenta. W praktyce jednak, spółka Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. obsługuje klientów z Górnego Śląska. 
Wartość obrotów między Emitentem a spółką Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. w 2003 roku wyniosła około 19% 
kapitałów własnych Emitenta. 

9.1.2. Umowa kooperacji i współpracy w zakresie przerobu i konfekcjonowania z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
zawarta z Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.  

Przedmiotem umowy jest określenie zasad i form współpracy w zakresie przerobu przez Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Emitenta: (i) towarów powierzonych przeznaczonych do 
sprzedaży hurtowej, (ii) towarów w opakowaniach typu „blister” przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, (iii) 
lakierowania, montażu i konfekcjonowania towarów przeznaczonych do lekkich konstrukcji przemysłowych  
– stalowych i drewnianych, (iv) automatycznego montażu i konfekcjonowania towarów, (v) ręcznego montażu  
i konfekcjonowania towarów. 

Asortyment towarów został określony w załącznikach do umowy. Ilość, terminy dostaw oraz parametry techniczne 
wyrobów gotowych oraz półfabrykatów strony ustalają w drodze odrębnych zleceń produkcji. 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. używa do wykonania przedmiotu umowy towarów oraz opakowań 
dostarczonych przez Emitenta oraz własnych maszyn, urządzeń oraz pracowników. Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. 
z o.o. jest zobowiązany do sukcesywnego (zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) dostarczania towarów  
w stanie umożliwiającym Emitentowi oraz innym osobom korzystanie z nich i używanie zgodnie z ich 
przeznaczeniem, spełniających wszelkie powszechnie obowiązujące normy prawa polskiego, w szczególności normy 
jakości i bezpieczeństwa, opakowanych w sposób zgodny z polskimi normami oraz w sposób umożliwiający 
Emitentowi swobodny obrót tymi towarami, oznakowane polskimi napisami, zgodnie z obowiązującymi polskimi 
normami w tym zakresie, wraz z instrukcjami obsługi, użytkowania tych towarów, zaleceniami producenta itp.  

Miejscem wydania przedmiotu umowy jest magazyn Emitenta. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
ustala się w sposób kalkulacyjny wynikający z bezpośredniego wykorzystania i zużycia maszyn, urządzeń oraz 
rzeczywistego czasu pracy pracowników Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., a w szczególności w oparciu  
o stawkę maszynogodziny na poszczególne urządzenia oraz stawkę roboczogodzin w poszczególnych działach 
produkcji. Wykonawca w terminie 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca jest zobowiązany do dokonania kalkulacji 
rzeczywistego czasu pracy poszczególnych maszyn i urządzeń oraz nakładów robocizny potrzebnych do przerobu 
towarów. Ostateczna wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn czasu pracy i stawek maszyno- i roboczogodzin. 
Stawka roboczogodziny została ustalona w oparciu o sumę kosztów płacowych bezpośrednio ponoszonych na 
poszczególnych pięciu działach Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. powiększonych o narzuty procentowe 
kosztów pośrednich (np. kosztów ogólnozakładowych). Tak wyliczony wskaźnik został następnie powiększany  
o marżę w wysokości 20%. Stawka jednej maszynogodziny dla danej maszyny została obliczona jako suma 
następujących składników: (i) energogodziny będącej współczynnikiem zainstalowanej mocy maszyn do ogólnej 
faktury za prąd, (ii) formogodziny (w przypadku wtryskarek) stanowiącej wartość amortyzacji formy wtryskowej 
pomnożonej o wskaźnik jej wykorzystania w ciągu roku, (iii) maszynogodziny netto będącej wartością amortyzacji 
maszyny pomnożonej o wskaźnik jej wykorzystania w ciągu roku. Suma tych składników ulega dodatkowo 
powiększeniu o czasy przestojów technicznych i technologicznych, narzuty wydziałowe, koszty ogólnozakładowe 
oraz marżę w wysokości 20%. Końcowa kwota stanowi stawkę jednej maszynogodziny dla danego urządzenia  
i odnosi się do danej partii produkcyjnej.  

Stronom umowy przysługuje uprawnienie do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia  
w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia się kosztów kalkulacji cenowej na poszczególne asortymenty wyrobów. 
Uprawnienie to może być realizowane po zakończeniu każdego kwartału. Wynagrodzenie Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. jest płatne w terminie 30 dni od momentu wystawienia faktury VAT. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem,  
iż w przypadku rażącego zawinionego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie 
przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Analogiczna umowa zawarta była z poprzednikiem prowadzącym przedsiębiorstwo prowadzone obecnie przez KTS 
- z TSKK. Wartość tej umowy w roku 2003 wyniosła ok. 26% kapitałów własnych Emitenta. 
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9.1.3. Współpraca ze spółkami z grupy Insept 

Emitent prowadzi współpracę handlową z rosyjskimi spółkami należącymi do grupy Insept. Grupę tę tworzą 
następujące spółki: (i) OOO Insept z siedzibą w Moskwie, (ii) OOO Kvant z siedzibą w Sankt Petersburgu oraz  
(iii) OOO Ixlateon z siedzibą w Moskwie. Współpraca z tymi podmiotami polega na sprzedaży spółkom z grupy 
Insept całości asortymentu produktów oferowanych przez Emitenta. Współpraca jest realizowana w oparciu o 
zamówienia handlowe składane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Współpraca między Emitentem a grupą Insept 
nie opiera się na żadnej umowie ramowej. Dostawy produktów są realizowane na bieżąco. Minimalne oraz 
maksymalne limity zamówień nie zostały przez strony określone. Koszty transportu pokrywane są przez Emitenta. 
Cena za poszczególne produkty ustalana jest w drodze negocjacji pomiędzy stronami, ich zmiana również następuje 
w drodze porozumienia stron. Termin płatności za zakupione produkty Emitenta wynosi 60 dni od dnia wystawienia 
faktury za daną partię towarów. Warunki współpracy pomiędzy stronami nie przewidują kar umownych. Warunki 
współpracy nie przewidują również ograniczenia terytorialnego w zakresie możliwości prowadzenia działalności 
dystrybucyjnej towarów Emitenta przez spółki grupy Insept. Wartość obrotów ze spółkami z grupy Insept w roku 
2003 wyniosła ok. 15% kapitałów własnych Emitenta. 

9.1.4. Porozumienie o współpracy z dnia 17 marca 2003 r. zawarte z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. („Hestia") wraz z aneksami nr 1 i 2 z dnia 25 kwietnia 2003 r. 
oraz 19 lutego 2004 r. 

Na mocy porozumienia Hestia zobowiązała się do udzielania gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celno- 
-podatkowych na rzecz izb celnych na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umów o Gwarancje 
Ubezpieczeniowe obowiązujących w dniu zawarcia porozumienia lub zawartych w okresie jego obowiązywania. Na 
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń regresowych Hestii, mogących wyniknąć z tytułu zawartych pomiędzy 
stronami umów o gwarancje ubezpieczeniowe, Emitent zobowiązał się do złożenia Hestii weksli in blanco.  

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

Na podstawie porozumienia Emitent złożył do dyspozycji Hestia 8 weksli in blanco z klauzulą „bez protestu" wraz  
z deklaracją wekslową (oddzielnie dla każdego weksla), weksle zostały poręczone przez Krystynę Koelner.  

W oparciu o powyższe porozumienie, na dzień 30 czerwca 2004 r. Hestia wystawiła gwarancje ubezpieczeniowe na 
łączną kwotę 4.700.000 zł.  

9.1.5. Współpraca handlowa z Dostawcą A 

Emitent współpracuje z Dostawcą A. Przedmiotem współpracy jest dostawa na rzecz Emitenta wkrętów oraz 
podkładek. Współpraca stron opiera się na zamówieniach i dostawach, strony nie zawarły między sobą umowy 
regulującej współpracę. Warunki współpracy nie przewidują kar umownych, jak również zastrzeżenia warunku lub 
terminu. Zamówienia składane są przez Emitenta raz w roku w październiku i są korygowane na bieżąco,  
w zależności od poziomu sprzedaży. Czas realizacji zamówienia wynosi 60-90 dni. Zamówienia są realizowane na 
warunkach FOB miejsce wysyłki. Termin zapłaty wynosi 30 lub 60 dni od załadunku. Wartość obrotów z Dostawcą 
A w 2003 roku wyniosła ok. 17% kapitałów własnych Emitenta. Nazwa Dostawcy A oraz kraj jego siedziby zostały 
objęte wnioskiem o niepublikowanie.  

9.2. Umowy ubezpieczenia 
Podstawą uznania poniższych umów ubezpieczenia za znaczące dla Emitenta jest wielkość sumy ubezpieczeniowej 
w wysokości przekraczającej 10% całkowitej wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Emitent zawarł umowy ubezpieczenia, na stwierdzenie których dysponuje następującymi polisami: 

9.2.1. Polisa nr 90060 0025086/AR/WR/12/03 wystawiona dnia 15 grudnia 2003 r. przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. 

Przedmiot ubezpieczenia 

budynki i budowle, środki obrotowe, wyposażenie, maszyny i urządzenia położone w 
następujących lokalizacjach: 
- Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 
- Wrocław, ul. Jedności Narodowej 190/194 
- Kraków, ul. Łagiewnicka 33a 
- Szczecin, ul. Santocka 41 
- Poznań, ul. Skórzewskiego 20 
- Gdynia ul. Chwaszczyńska 172d 
- Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 9 

Okres ubezpieczenia od 14 grudnia 2003 r. do 13 grudnia 2004 r. (włącznie) 

Suma ubezpieczenia 
35.110.000 PLN łącznie, przy czym łączna suma ubezpieczeniowa dla poszczególnych 
przedmiotów ubezpieczenia wynosi: budynki i budowle - 4.260.00 PLN, środki obrotowe - 
28.900.000 PLN, wyposażenie - 700.000 PLN, maszyny i urządzenia - 1.250.000 PLN 
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Franszyza redukcyjna 

 

0,5% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 USD wg średniego kursu NBP z dnia 
powstania szkody; 
w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku - równowartości w złotych 300 USD wg średniego 
kursu NBP z dnia powstania szkody; 
w odniesieniu do szyb równowartości w złotych 30 USD wg średniego kursu NBP z dnia 
powstania szkody 

Wysokość składki Emitenta 21.374,60 PLN 

Rodzaj ubezpieczenia 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, przy czym zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
dewastacji, a odpowiedzialność TUiR Warta S.A. jest ograniczona w odniesieniu do: (i) ryzyka 
kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia do kwoty 300.000 PLN, (ii) ryzyka stłuczenia szyb 
do kwoty 21.500 PLN  

Wierzytelności Spółki z tytułu powyższego ubezpieczenia są przedmiotem cesji na rzecz Raiffeisen Bank Polska 
S.A. na zabezpieczenie kredytu opisanego w punkcie 16.1.1 poniżej. 

9.2.2. Polisa 000-04-430-05831627 wystawiona dnia 8 lipca 2004 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
Allianz Polska S.A.  

Ubezpieczone lokalizacje oraz zakres 
terytorialny 

Wrocław, ul. Kwidzyńska 5  
Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 9  
Gdynia, ul. Chwaszczyńska 172d 
Piekary Śląskie, ul. 1 Maja 35 
Pabianice, ul. Piłsudskiego 34 
Oława, ul. Opolska 7 
Kraków, ul. Łagiewnicka 33a 
Szczecin, ul. Rapackiego 3 
Poznań, ul. Skórzewska 20 
Lubartów, Kolonia Łucka 63  
zakres terytorialny - Polska, OC za produkty: cały świat z wyłączeniem USA i Kanady 

 Okres ubezpieczenia od 8 lipca 2004 r. do 7 lipca 2005 r. (włącznie) 

Suma ubezpieczenia 

10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie dla szkód 
osobowych i rzeczowych, przy czym polisa określa dodatkowe podlimity: (i) 100.000 PLN na jedno i 
na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych w środkach transportu 
należących od osób trzecich w trakcie załadunku i wyładunku towarów, (ii) 100.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia kosztów dodatkowych poniesionych przez osoby trzecie wskutek demontażu 
wadliwego produktu oraz produktu bez wady, (iii) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne, nie pozostające w 
związku z ruchem tego pojazdu na drogach publicznych, (iv) 250.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia - OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy 

Franszyza redukcyjna 

 

4.000 PLN w odniesieniu do każdego zdarzenia powodującego szkodę rzeczową w okresie 
ubezpieczenia,  
OC za produkty: 10% szkody min. 4.000 PLN 
3.000 PLN na każde zdarzenie powodujące szkodę rzeczową w okresie ubezpieczenia 

Wysokość składki Emitenta 0,209% od planowanego obrotu w okresie ubezpieczenia 

Rodzaj ubezpieczenia 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadanym mieniem i prowadzoną 
działalnością gospodarczą z włączeniem: (i) OC za produkt, (ii) OC pracodawcy za następstwa 
wypadków przy pracy, (iii) koszty dodatkowe poniesione przez osoby trzecie za demontaż wadliwego 
produktu oraz montaż produktu bez wad, (iv) szkody wyrządzone w środkach transportu należących 
do osób trzecich podczas prac ładunkowych, (v) szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub 
specjalne, nie pozostające w związku z ruchem tego pojazdu na drogach publicznych 

 
Emitent zawarł również inne umowy ubezpieczenia: 

Ubezpieczyciel Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Przedmiot ubezpieczenia Okres ubezpie-
czenia 

Polisa 

TUiR Warta S.A.  3.000.000 ubezpieczenia mienia od 
wszelkich ryzyk - środki 
obrotowe* 

26.02.2004- 
13.12.2004 

90060-0025155/AR/WR/02/04 

TUiR Warta S.A. 1.100.000 ubezpieczenia mienia od 
wszelkich ryzyk - środki 
obrotowe* 

26.02.2004- 
13.12.2004 

90060-0025154/AR/WR/02/04 

TUiR Warta S.A. 740.000 ubezpieczenia mienia od 
wszelkich ryzyk - budynki 

04.06.2004- 
13.12.2004 

90060-0025346/AR/WR/06/04 

TUiR Warta S.A. 210.665,41 ubezpieczanie mienia od 
wszelkich ryzyk - sprzęt 
elektroniczny 

11.03.2003- 
10.03.2005 

90050 0023635 - EEI 

TUiR Warta S.A. 50.000 ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 

14.12.2003- 
13.12.2004 

90430 0056327 

*) Wierzytelności z tytułu umowy są przedmiotem cesji na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. na zabezpieczenie roszczeń z tytułu kredytu opisanego 
w punkcie 16.1.1. poniżej. 
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Ponadto Emitent zawarł szereg umów z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. dotyczących ubezpieczenia 
środków transportu. Zarówno umowy ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i umowy określone powyżej nie zostały 
opisane w szczegółach, gdyż nie są umowami znaczącymi. 

9.3. Umowy ubezpieczenia – podmioty zależne od Emitenta 

9.3.1. Umowa ubezpieczenia objęta polisą nr 90060 0025087/AR/WR/12/03 

Umowa ubezpieczenia zawarta przez Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. objęta polisą nr 90060 
0025087/AR/WR/12/03 wystawioną dnia 15 grudnia 2003 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta 
S.A. wraz z dodatkiem nr 1 z dnia 19 grudnia 2003 r. 

Przedmiot ubezpieczenia budynki i budowle, środki obrotowe, wyposażenie, maszyny i urządzenia położone we 
Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 oraz ul. Kasprowicza 58/60 

Okres ubezpieczenia od 14 grudnia 2003 r. do 13 grudnia 2004 r. (włącznie) 

Suma ubezpieczenia 15.100.000 PLN łącznie, przy czym suma ubezpieczeniowa dla poszczególnego przedmiotu 
ubezpieczenia wynosi: budynki i budowle - 5.050.00 PLN, środki obrotowe 50.000 PLN, 
wyposażenie 1.000.000 PLN, maszyny i urządzenia - 9.000.000 PLN 

Franszyza redukcyjna 

 

0,5% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 USD wg średniego kursu NBP z dnia 
powstania szkody 

w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku - równowartości w złotych 300 USD wg 
średniego kursu NBP z dnia powstania szkody 

Wysokość składki Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. 

15.089,90 PLN 

Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, przy czym zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
dewastacji, stłuczenia oszkleń, odpowiedzialność TUiR Warta S.A. jest ograniczona w 
odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia do kwoty 200.000 PLN  

Wierzytelności Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z tytułu powyższego ubezpieczenia są przedmiotem cesji na 
rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. na zabezpieczenie roszczeń z umowy kredytu opisanego w punkcie 16.1.1. 
poniżej oraz na rzecz Banku Handlowego S.A. w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń z umowy kredytu opisanej 
w punkcie 16.2.1. poniżej. 

9.3.2. Umowa ubezpieczenia objęta polisą nr 90060 0025135/AR/WR/08/04 

Umowa ubezpieczenia zawarta przez Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. objęta polisą nr 90060 
0025135/AR/WR/08/04 wystawioną dnia 6 sierpnia 2004 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. 

Przedmiot ubezpieczenia Maszyny i urządzenia znajdujące się we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6C 

Okres ubezpieczenia od 5 sierpnia 2004 r. do 13 grudnia 2004 r. (włącznie) 

Suma ubezpieczenia 4.931.374,25 PLN  

Franszyza redukcyjna 0,5% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 USD wg średniego kursu NBP z dnia powstania szkody 

Wysokość składki Koelner- 
-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 

2.038,00 PLN 

Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

Wierzytelności Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z tytułu powyższego ubezpieczenia są przedmiotem cesji na 
rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. na zabezpieczenie roszczeń z umowy kredytu opisanego w punkcie 16.1.2. 

9.3.3. Pozostałe umowy ubezpieczenia 

Dodatkowo, spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (budynki) oraz szereg ubezpieczeń dotyczących posiadanych środków 
transportu. Umowy te nie są znaczące.  

10. Umowy, których stroną są akcjonariusze lub podmioty powiązane  
w przypadku, gdy mają istotne znaczenie dla Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zawarto umów, których stroną są akcjonariusze lub podmioty powiązane,  
a które miałyby istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
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11. Umowy zawarte przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami 
powiązanymi o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
500.000 EUR, z wyjątkiem transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na 
warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których 
charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej 
przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent lub jego jednostka zależna nie dokonywała z podmiotami powiązanymi 
żadnych transakcji, których wartość przekraczałaby równowartość 500.000 EUR, a warunki transakcji były 
nietypowe lub nie miały rutynowego charakteru, z wyjątkiem umów dystrybucji zawartych z Koelner-Romania S.r.l. 
oraz UAB Koelner-Vilnius (opisanych szczegółowo w niniejszym Rozdziale w punktach 9.1.3 i 9.1.4). Umowy te 
przewidują znaczne wydłużenie terminu płatności za towary dostarczone przez Emitenta. Zgodnie z tymi umowami 
termin płatności został określony na 540 dni, począwszy od dnia wystawienia faktury za daną partię towarów. 
Wydłużenie terminu płatności ma na celu kredytowanie działalności spółki zależnej. Rozwiązanie to zostało przyjęte 
przez Emitenta w celu uniknięcia problemów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego spółek lub 
zwiększeniem wielkości ich środków obrotowych na innej podstawie. Emitent przewiduje zmianę warunków umów 
w zakresie terminu płatności po finansowym usamodzielnieniu się spółek. 

12. Informacje o koncesjach lub zezwoleniach 

12.1. Koncesje i zezwolenia  

pozwolenie organ wydający przedmiot pozwolenia 

pozwolenie z dnia 5.06.2001 r. Prezes Głównego 
Urzędu Ceł 

prowadzenie składu celnego publicznego typu A zlokalizowanego we 
Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 

pozwolenia z dnia 1.08.2003 r. Naczelnik Urzędu 
Celnego we Wrocławiu 

korzystanie z procedury składu celnego na towary niekrajowe (pozwolenia 
udzielono do dnia 31 lipca 2004 r., Emitent uzyskał nowe pozwolenie  
o numerze 1PG1-04-PL451000K0052, ważne od 1 września 2004 r.) 

pozwolenie z dnia 14.05.2004 r. Dyrektor Izby Celnej 
we Wrocławiu 

zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów  
w ramach Wspólnotowej Procedury Tranzytowej (bezterminowe) 

pozwolenie z dnia 29.06.2001 r. 
wraz z późn. zm. 

Dyrektor Izby Celnej 
we Wrocławiu 

stosowanie generalnego zabezpieczenia dla procedury dopuszczenia do obrotu 

pozwolenie z dnia 05.07.2004 r. Dyrektor Izby Celnej 
we Wrocławiu 

stosowanie procedury uproszczonej w procedurze składu celnego 
(bezterminowe) 

Źródło: Emitent 
*) W sierpniu 2004 r. Emitent nie posiadał pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego. Co do ryzyka z tym związanego patrz Rozdział I 
punkt 2.2.11. 

Emitent nie posiada żadnych innych koncesji, zezwoleń ani pozwoleń. 

12.2. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego 

12.2.1. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego przez Emitenta 

Emitent nie posiada żadnych pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego. 

12.2.2. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego przez spółki zależne od Emitenta 

Spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. otrzymała w dniu 23 maja 2003 roku decyzję zezwalającą na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (oleje hydrauliczne oraz lampy fluorescencyjne) oraz odpadów innych niż 
niebezpieczne. Pozwolenia udzielono na okres do 31 marca 2013 r. 

12.3. Świadectwa dotyczące produktów Emitenta 
Zgodnie z polskim prawem budowlanym, dla dopuszczenie niektórych wyrobów budowlanych do obrotu konieczne 
jest uzyskanie aprobaty technicznej oraz na jej podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
będących pozytywną oceną techniczną wyrobu, stwierdzających jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wydanie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, po uzyskaniu aprobaty technicznej, ma charakter 
czysto formalny. Dodatkowo przepisy prawa przewidują konieczność uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa („B") 
dla wyrobów elektrotechnicznych, w tym elektronarzędzi.  
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Emitent uzyskał świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w stosunku do następujących klas 
produktów: łączniki do termoizolacji (fasady), łączniki do termoizolacji i hydroizolacji (dachy), wkręty do stali  
i drewna, kotwy mechaniczne i chemiczne, mocowania ogólne, łączniki osadzone prochowo. Dodatkowo, Emitent 
uczestniczy obecnie w kilku postępowaniach aprobacyjnych mających na celu uzyskanie przedłużenia istniejących 
aprobat technicznych, ich rozszerzenia o nowe typoszeregi produktów lub też uzyskania nowych aprobat na produkty 
wprowadzane do obrotu. Wśród produktów, dla których Emitent uzyskał świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie, znajdują się zarówno produkty, które muszą posiadać takie świadectwo, jak i produkty, które 
zostały poddane przez Emitenta procesowi aprobacyjnemu z powodów czysto marketingowych. Dodatkowo Emitent, 
dla wszystkich sprzedawanych przez siebie elektronarzędzi, uzyskał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.  

Emitent uzyskuje aprobaty techniczne dla oferowanych przez siebie produktów w Zakładzie Aprobat Technicznych 
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. 

Odrębnie, Emitent posiada także dopuszczenia na rynek węgierski, rumuński, słowacki, czeski, białoruski, ukraiński 
i rosyjski. 

13. Informacje o patentach, licencjach i znakach towarowych 

13.1. Patenty, licencje oraz znaki towarowe posiadane przez Emitenta 

Emitent nie posiada żadnych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe ani praw z rejestracji na 
wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne.  

Emitent (lub spółki przez niego przejęte) dokonał zgłoszenia następujących znaków towarowych: 

 
 Znak Towarowy Data zgłoszenia znaku do 

Urzędu Patentowego 

Numer 
zgłoszenia/numer prawa 

 
Inne uwagi 

1 znak słowno-graficzny  

"Koelner" 

20 marca 2000 r. Z-216218 

151341 

znak zgłoszony przez Koelner Techniki 
Zamocowań Sp. z o.o., spółkę przejętą 
przez Emitenta 

2 znak słowno-graficzny 
"Modeco"  

4 lutego 2002 r. Z-246037 znak zgłoszony przez Modeco Sp. z o.o., 
spółkę przejętą przez Emitenta 

3 znak słowno-graficzny 
"Expert" 

4 lutego 2002 r. Z-246035 znak zgłoszony przez Modeco Sp. z o.o., 
spółkę przejętą przez Emitenta 

4 znak słowno-graficzny 
"Friendly Grip" 

4 lutego 2002 r. Z-246036 znak zgłoszony przez Modeco Sp. z o.o., 
spółkę przejętą przez Emitenta 

5 znak słowno-graficzny 
"Koelner" 

18 września 2002 r. Z-255160 znak zgłoszony przez Emitenta, znak jest 
identyczny ze znakiem wskazanym w 
pozycji 1, ale dotyczy innych klas towarów 

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat; okres ten liczy się od daty zgłoszenia znaku 
towarowego w Urzędzie Patentowym.  

Znaki towarowe zarejestrowane lub będące w trakcie rejestracji są istotne ze względu na prowadzoną przez Emitenta 
działalność, ponieważ obejmują oznaczenia pozwalające na identyfikację produkowanych i sprzedawanych przez 
niego produktów. 

Emitent posiada szereg licencji na standardowe oprogramowanie komputerowe w zakresie programów biurowych, 
systemów operacyjnych i teleinformatycznych. Licencje te dotyczą następujących programów: systemu sieciowego 
Novell NetWare, oprogramowania biurowego Ms Office, systemów kadrowo-płacowych, systemów obsługi 
magazynowej, sprzedaży oraz składu celnego. Posiadane licencje na standardowe oprogramowanie komputerowe nie 
są istotne dla działalności Emitenta. 

13.2. Patenty, licencje oraz znaki towarowe posiadane przez podmioty zależne od Emitenta  

Żaden z podmiotów zależnych od Emitenta nie posiada patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory 
użytkowe ani praw z rejestracji na wzory przemysłowe, praw do znaków towarowego, topografii układów scalonych 
lub oznaczeń geograficznych. 

Podmioty zależne od Emitenta posiadają standardowe licencje na oprogramowanie komputerowe, które nie są istotne 
dla ich działalności.  
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14. Informacje o prowadzonych badaniach badawczo-rozwojowych 

14.1. Informacje o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Emitenta 

Emitent nie prowadzi żadnych prac badawczo-rozwojowych. Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w ramach 
spółki zależnej od Emitenta – Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 

14.2. Informacje o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podmioty zależne od 
Emitenta 

Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w ramach spółki zależnej Emitenta – Koelner-Tworzywa Sztuczne  
Sp. z o.o. Dział badawczo-rozwojowy tej ostatniej spółki należy w opinii Emitenta do najnowocześniejszych i 
najlepiej wyposażonych od strony informatycznej i technicznej biur projektowych w Polsce w branży, w której 
działa Emitent. Działalność badawczo-rozwojowa została umiejscowiona w grupie projektowo-wdrożeniowej 
funkcjonującej w ramach działu produkcji. Ponadto KTS współpracuje z Instytutem Techniki Budowlanej, w tym  
z Laboratorium Badań Elementów Złącznych w Katowicach, w zakresie przeprowadzania badań okresowych 
produktów oferowanych przez Emitenta oraz badań w trakcie projektowania i wprowadzania na rynek nowych 
produktów. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą głównie projektowania nowych produktów oraz ulepszania 
parametrów produktów już oferowanych. 

Efektem prac badawczo-rozwojowych jest: 

a) Zwiększenie wydajności i efektywności pracujących maszyn i urządzeń produkcyjnych; 

b) Nowe, często unikalne w swojej klasie, zestawy produkcyjne oraz peryferia montujące i pakujące; 

c) Wzrost efektywności kosztowej produkcji, a szczególnie obniżenie zużycia materiałów i energii 
przypadających na konkretne asortymenty produktów; 

d) Poprawa parametrów technicznych produktów; 

e) Zwiększenie mobilności i elastyczności Spółki przez możliwość szybszego wdrożenia do produkcji nowych 
elementów. 

Poniżej przedstawiono nakłady na prace badawczo-rozwojowe poniesione przez KTS w latach 2001-2003 i I półroczu 
2004. 

Nakłady na prace badawczo-rozwojowe TSKK/KTS w latach 2001-2003 oraz I półr. 2004 (tys. zł) 

Specyfikacja prac badawczo-rozwojowych I półr. 2004 2003 2002 2001 

Projekt automatyzacji i robotyzacji systemu produkcyjnego 420 750 400 350 

Rozwój technologii wtrysku tworzyw sztucznych 450 300 150 50 

Przygotowanie produkcji nowych elementów 550 250 120 - 

Nowe projekty informatyczne i zarządzanie produkcją 380 1.400 1.100 300 

Inne 211 400 300 200 

Razem 2.011 3.100 2.070 900 
Źródło: Emitent 

Poniżej przedstawiono korzyści wynikające z realizacji prac badawczo-rozwojowych. 

1. Projekt automatyzacji i robotyzacji systemu produkcyjnego (zakup instalacji manipulatorów, automatów 
montujących, pakowaczek oraz transporterów) – redukcja kosztów, poprawa wydajności oraz jakości; 

2. Rozwój technologii wtrysku tworzyw sztucznych – nowe konstrukcje form, poprawa wydajności, redukcja 
kosztów; 

3. Utworzenie biura konstrukcyjnego – przygotowanie produkcji nowych elementów; 

4. Nowe projekty informatyczne i zarządzanie produkcją – możliwość tworzenia własnych receptur dzięki 
programowi MFG. 
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15. Główne inwestycje  

15.1. Główne inwestycje Emitenta  

Emitent dokonywał w ostatnich latach inwestycji przede wszystkim w majątek trwały (w tym maszyny, urządzenia, 
budynki oraz grunty). Największy udział w inwestycjach Emitenta miało nabycie nieruchomości oraz środków 
trwałych od spółek „Modeco Sp. z o.o." oraz od przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Obrotu 
Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych „Metalzbyt". W roku 2003 dokonano również znacznych inwestycji  
w park samochodowy z przeznaczeniem dla działu akwizycji i marketingu. Inwestycje kapitałowe Emitenta 
dotyczyły nabycia udziałów w następujących spółkach: „Koelner - Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa  
Sp. z o.o.", „Modeco Sp. z o.o." oraz „Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o.". W roku 2002 Emitent 
dokonał inwestycji w spółkę o charakterze zamkniętego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu 
lokującego środki w papiery wartościowe poprzez zakup 17.499 akcji funduszu za cenę 5.000 tys. EUR (20 901 tys. 
zł). Decyzja o sprzedaży tych akcji przeprowadzonej w dniu 30 maja 2003 r. była uwarunkowana nieznaczną 
wielkością pozostawionych w funduszu aktywów finansowych oraz brakiem możliwości generowania przez fundusz 
założonej stopy zwrotu. Strata na tej transakcji wyniosła 15 318 tys. zł i została ona skompensowana dywidendą  
w kwocie brutto 16 123 tys. zł otrzymaną w 2003 roku od Raiffeisen Arsis Zeta AG. Inwestycje kapitałowe  
w I półroczu 2004 wiążą się przede wszystkim z podwyższeniem kapitału i objęciem 100% kontroli nad podmiotem 
Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. (KTS). 

Inwestycje Emitenta w latach 2001-2003 oraz w I półr. 2004 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 2003 2002 2001 

Inwestycje w majątek rzeczowy, w tym: 2 696 5 325 13 238 340 

wartości niematerialne i prawne 1 010 1 319 213 59 

grunty, budynki i budowle 0 761 5 748 - 

urządzenia techniczne i maszyny 135 216 2 548 61 

środki transportu 729 1 683 2 970 67 

pozostałe środki trwałe 138 231 709 - 

inwestycje rozpoczęte 684 1 115 1 050 152 

Inwestycje kapitałowe 21 100 966 23 149 1 936 

Razem nakłady inwestycyjne 23 796 6 291 36 388 2 276 

Źródła finansowania inwestycji     

środki własne, w tym: 21 342 6 291 15 888 2 276 

podniesienie kapitału - 5 750 14 525 1 250 

środki obce, w tym: 2 454 - 20 500 - 

Kredyt 2 454 - 20 500 - 
Źródło: Emitent 

15.2. Główne inwestycje podmiotów zależnych od Emitenta 
Decydujący wpływ na wartość inwestycji podmiotów zależnych od Emitenta mają wydatki poniesione przez 
Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., spółkę kontynuującą działalność prowadzoną poprzednio pod nazwą 
„Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner”. Poniżej przedstawiono główne inwestycje TSKK/KTS w latach 2001-2003 
oraz za I półrocze 2004, dotyczące przede wszystkim rozbudowy parku maszynowego (wtryskarki wraz  
z urządzeniami peryferyjnymi oraz wyposażenie narzędziowni) oraz źródła ich finansowania. KTS stał się 
podmiotem zależnym od Emitenta w II kw. roku 2004. 

Inwestycje TSKK/KTS w latach 2001-2003 oraz w I półr. 2004 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 2003 2002 2001 

Inwestycje w majątek rzeczowy, w tym: 3 770 3 374 6 161  4 186 

wartości niematerialne i prawne 0 0 0  30 

grunty, budynki i budowle 1 037 0 0  0 

urządzenia techniczne i maszyny 2 400 2 358 4 145  2 420 

środki transportu 0 0 165  49 
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pozostałe środki trwałe 0 28 0  10 

inwestycje rozpoczęte 333 988 1 851  1 677 

Inwestycje kapitałowe 0 5 750 37  16 688 

Razem nakłady inwestycyjne 3 770 9 124 6 198  20 875 
Źródło: Emitent 

Wszystkie przedstawione powyżej inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych, z wyjątkiem 
przeprowadzonych w I półroczu 2004 inwestycji w urządzenia techniczne i maszyny sfinansowanych w ok. 90% z 
kredytu zaciągniętego przez Koelner S.A. 

Lata 2001-2003 oraz I półrocze 2004 r. były dla Grupy Koelner okresem, w którym dokonał się proces zmiany 
technologii produkcyjnych w prawie wszystkich działach. Oto główne przedsięwzięcia produkcyjne, które dokonały 
się w latach 2001-2003 oraz I półroczu 2004: 

− rozbudowa wtryskowni o nowe wtryskarki i wytłaczarki, 

− instalacja robotów, 

− zamknięcie obiegu tworzyw i chłodziw, 

− budowa nowej instalacji lakierniczej, 

− rozbudowa sekcji automatów pakujących, 

− modernizacja kombajnu pakującego, 

− seria nowych automatów montujących, 

− zakup nowych frezarek CNC i elektrodrążarek, 

− nowa szlifierka i tokarka CNC, 

− przebudowa obiektów produkcyjnych – zwiększenie powierzchni o 20%, 

− uruchomienie nowej stacji transformatorów 

− zakup dwóch młynków do tworzywa sztucznego 

− zakup sześciu wtryskarek. 

Stosowane technologie, maszyny i urządzenia należą do czołówki światowej, o czym świadczy współpraca z takimi 
firmami jak Arburg (Niemcy), Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH (Niemcy), BASF (Niemcy), CNS-solutions 
(USA), Robert Bosch GmbH (Niemcy), Haidenhain (Niemcy) oraz Fanuc Robotics Deutschland GmbH (Niemcy). 

Emitent ani spółki wchodzące w skład jego Grupy Kapitałowej nie uczestniczą w żadnych wspólnych 
przedsięwzięciach, fundacjach czy stowarzyszeniach.  

Grupa Koelner jest zaangażowana w działalność sponsorską, finansując m.in. klub koszykówki Śląsk Wrocław 
(Emitent jest drugim sponsorem tego zespołu), klub tenisowy oraz koszykówkę dziecięcą.  

Działalność sponsorska Koelner S.A. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półr. 2004 2003 2002 2001 

Wysokość wydatków 90 440 270 1.190 
Źródło: Emitent 

Poza Emitentem inne podmioty Grupy Kapitałowej nie angażują się w znaczącym stopniu w działalność sponsorską. 
Działalność charytatywna prowadzona była wyłącznie przez TSKK (a obecnie przez KTS) i wydatki na ten cel 
wynoszą ok. 10 tys. zł rocznie. 
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16. Umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji oraz istotne zobowiązania 
wekslowe, zobowiązania wynikające z praw pochodnych lub innych 
instrumentów finansowych, zobowiązania wynikające z emitowanych 
dłużnych papierów wartościowych 

16.1. Emitent 

16.1.1. Umowa kredytowa o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. 

W dniu 26 czerwca 2003 r. Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank") umowę o limit wierzytelności  
(z późniejszymi zmianami). Limit wierzytelności jest udzielony do maksymalnej kwoty 22.500.000 PLN. 
Finansowanie jest przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta. Limit został udzielony do dnia 30 czerwca 2005 
roku. 

Wykorzystanie limitu może nastąpić w formie: kredytu na rachunku bieżącym w PLN, kredytu rewolwingowego  
w PLN, USD oraz EUR, akredytyw „bez pokrycia z góry", gwarancji bankowych oraz obsługi transakcji 
terminowych typu forward. 

Odsetki wynoszą: 

Rodzaj usługi Stopa odsetek 

kredyt na rachunku bieżącym w PLN WIBOR dla 1-tygodniowych depozytów w PLN obowiązujących w pierwszym tygodniu, w 
którym nastąpiło wykorzystanie kredytu 

1-miesięczny w PLN WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w PLN z dnia pierwszego wykorzystania 

3-miesięczny w PLN WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów w PLN z dnia pierwszego wykorzystania 

1-miesięczny w EUR EURIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w EUR z dnia pierwszego wykorzystania 

3-miesięczny w EUR EURIBOR dla 3-miesięcznych depozytów w EUR z dnia pierwszego wykorzystania 

1-miesięczny w USD LIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w USDEUR z dnia pierwszego wykorzystania 

kr
ed

yt
y 

re
w

ol
w

in
go

w
e 

3-miesięczny w USD LIBOR dla 3-miesięcznych depozytów w EUR z dnia pierwszego wykorzystania 

Wysokość marży bankowej została objęta wnioskiem o niepublikowanie. 

Ponadto Emitent zobowiązał się do zapłaty: prowizji przygotowawczej, prowizji z tytułu otwartych akredytyw oraz 
prowizji z tytułu udzielonych gwarancji. Wysokość powyższych prowizji nie odbiega od wysokości prowizji 
pobieranych przez banki w obrocie przy podobnych umowach. 

Zabezpieczeniem powyższej umowy są: 

1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta i poręczony przez panią Krystynę 
Koelner; 

2) pełnomocnictwo do regulowania roszczeń i wierzytelności Banku z opisywanej tu umowy w ciężar 
rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank; 

3) zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta (wyrobach gotowych i towarach) do najwyższej kwoty 
zabezpieczenia w wysokości 30.000.000 PLN (zgodnie z aneksem do umowy zastawu rejestrowego  
z 4 czerwca 2004 roku). Zastaw został zarejestrowany 24 lipca 2003 r. pod numerem 996050. Zmiana 
wartości zastawu została zarejestrowana w dniu 25 czerwca 2004 roku; 

4) hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 5.000.000 PLN na nieruchomościach opisanych w punktach 17.1.1. 
i 17.1.2. poniżej; 

5) hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 10.000.000 PLN na nieruchomościach opisanych w punktach 
17.2.1. i 17.2.2. poniżej.  

6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów i nieruchomości. Dla nieruchomości wyznaczono 
 minimalne kwoty ubezpieczenia: KW 93594, KW 150161 i KW 116459 – po 2.500.000 PLN; KW 121721 
– 7.500.000 PLN; sumę ubezpieczenia zapasów ustalono na co najmniej 200.000 PLN; 

7) cesja wierzytelności ze stosunków handlowych Emitenta. 

Emitent zobowiązał się do przeprowadzania przez rachunki w Banku 100% swoich miesięcznych przychodów  
z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział V – Dane o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

 105

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku nieutrzymania przez Emitenta w okresie obowiązywania umowy 
kredytu następujących wskaźników na danym poziomie: 

a) Wskaźnik stopy zysku operacyjnego (EBIT Margin - stosunek zysku z działalności operacyjnej do 
przychodów netto) – nie niższy niż 8%; 

b) Wskaźnik stopy zysku netto (Net Margin – stosunek zysku netto do przychodów netto) – nie niższy niż 5%; 

c) Wskaźnik kapitalizacji (Equity Ratio – stosunek kapitałów własnych do aktywów całkowitych) – nie niższy 
niż 55%. 

Emitent może niespełniać warunków wymienionych w punkcie a i b w pierwszym kwartale każdego roku. 

Emitent zobowiązał się, że bez uprzedniej zgody kredytodawcy nie zaciągnie nowych kredytów w instytucjach 
finansowych innych niż Bank lub w innym banku niż Bank, nie zaciągnie innych zobowiązań o charakterze 
kredytowym u innego podmiotu finansowego lub niefinansowego niż Bank oraz nie zwiększy kwoty już 
zaciągniętych kredytów. 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku saldo zadłużenia z tytułu powyższego kredytu wynosiło: 18.446.469,82 PLN z tytułu 
kredytu (saldo debetowe w rachunku bieżącym) oraz 3.190.895,13 PLN z tytułu akredytyw importowych. 

16.1.2. Umowa kredytowa nr CRD/15/893 

W dniu 4 czerwca 2004 roku Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank") umowę kredytową na kredyt 
inwestycyjny w wysokości 8.000.000 PLN (z późniejszymi zmianami), z przeznaczeniem na finansowanie zakupu 
maszyn oraz zakupu nieruchomości. Środki zostaną udostępnione do dnia 21 lipca 2007 roku. Umowa zostanie 
spłacona w 37 równych ratach miesięcznych, począwszy od 30 lipca 2004 roku. 

Emitent zobowiązał się do comiesięcznego płacenia odsetek z tytułu wykorzystanego kredytu. Odsetki będą liczone 
na koniec każdego okresu odsetkowego od wykorzystanej kwoty kredytu wg stawki referencyjnej WIBOR dla  
1-miesięcznych depozytów złotowych. Marża bankowa oraz wysokość prowizji została objęta wnioskiem  
o niepublikowanie. 

Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta i poręczony przez panią Krystynę 
Koelner; 

2) pełnomocnictwo do regulowania roszczeń i wierzytelności Banku z opisywanej tu umowy w ciężar 
rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank; 

3) zastaw rejestrowy na finansowanych maszynach w łącznej kwocie 6.000.000 PLN; 

4) hipoteka kaucyjna w kwocie do 2.800.000 PLN na finansowanej nieruchomości opisanej w punkcie 17.1.4. 
poniżej; 

5) cesja praw z polis ubezpieczeniowych maszyn wymienionych powyżej; 

6) cesja wierzytelności ze stosunków handlowych Emitenta. 

Korzystając z możliwości przewidzianej w opisywanej tu umowie kredytowej Emitent przeniósł własność 
wszystkich czternastu finansowanych maszyn na Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Ta ostatnia spółka zawarła 
z Bankiem umowy zastawów rejestrowych powyższych maszyn (zastawy zostały już zarejestrowane w rejestrze 
zastawów) oraz dokonała cesji praw z polis ubezpieczeniowych powyższych maszyn (patrz punkt 9.3 powyżej). 

Emitent zobowiązał się do przeprowadzania przez rachunki w Banku 100% swoich miesięcznych przychodów  
z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku nieutrzymania przez Emitenta w okresie obowiązywania umowy 
kredytu następujących wskaźników na danym poziomie: 

a) Wskaźnik stopy zysku operacyjnego (EBIT Margin – stosunek zysku z działalności operacyjnej do 
przychodów netto) - nie niższy niż 8%; 

b) Wskaźnik stopy zysku netto (Net Margin – stosunek zysku netto do przychodów netto) – nie niższy niż 5%; 

c) Wskaźnik kapitalizacji (Equity Ratio – stosunek kapitałów własnych do aktywów całkowitych) – nie niższy 
niż 40%. 

Emitent może nie spełniać warunków wymienionych w punkcie a i b w pierwszym kwartale każdego roku. 
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Emitent zobowiązał się, że bez uprzedniej zgody kredytodawcy nie zaciągnie nowych kredytów w instytucjach 
finansowych innych niż Bank lub w innym banku niż kredytodawca, nie zaciągnie innych zobowiązań o charakterze 
kredytowym u innego podmiotu finansowego lub niefinansowego niż Bank oraz nie zwiększy kwoty już 
zaciągniętych kredytów. 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku saldo zadłużenia z tytułu powyższego kredytu wynosiło 7.942.853,45 zł. 

16.1.3. Umowa leasingu finansowego 

W dniu 31 sierpnia 2004 roku Emitent zawarł z ECS International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę 
leasingu finansowego na sprzęt komputerowy (serwery, licencje na oprogramowanie) na kres 36 miesięcy od dnia  
1 września 2004 roku. Wartość umowy wynosi 1.845.974 PLN netto. W ramach umowy Emitent jest zobowiązany 
płacić czynsz miesięczny w wysokości 58.622 PLN netto. 

16.2. Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 

16.2.1. Umowa kredytowa nr 67-KNZ-0666  

W dniu 28 maja 1999 roku poprzednik prawny KTS – TSKK – zawarło z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 
umowę kredytu (z późniejszymi zmianami) w wysokości 1.300.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności. Termin spłaty kredytu upływa 27 grudnia 2005 roku.  

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało jako suma zmiennej stopy bazowej „W" banku (ustalanej w wysokości 
stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych). Marża bankowa oraz wysokość prowizji została objęta wnioskiem  
o niepublikowanie. 

Z tytułu niespłaconego w terminie kredytu i prowizji Bankowi przysługują odsetki za opóźnienie zapłaty  
w wysokości 150% odsetek ustawowych. 

Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

• przewłaszczenie maszyn i urządzeń w kwocie 1.949.951 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;  

• poręczenie TSKK; 

• poręczenie Koelner S.A. 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku saldo zadłużenia z tytułu powyższego kredytu wynosiło 1.300.000,00 złotych. 

16.3 Koelner Centrum Sp. z o.o. 

16.3.1 Umowa o kredyt obrotowy 

W dniu 29 października 2002 roku Koelner Centrum Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Spółdzielczym Towarzystwem 
Oszczędnościowo - Pożyczkowym w Pabianicach umowę o kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności 
(z późniejszymi zmianami). Kredyt w wysokości 250.000 PLN przyznany został na okres do dnia 27 października 
2005 r. Koelner Centrum Sp. z o.o. zobowiązała się do rozliczenia z kredytu do dnia 27 października 2005 r. 
Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy kredytu wynosiło 13%. Oprocentowanie kredytu 
przeterminowanego wynosi 28%. 

Ponadto Koelner Centrum Sp. z o.o. zobowiązała się do zapłaty m.in: prowizji od przyznania kredytu, prowizji 
wstępnej i prowizji od odnowienia kredytu. Wysokość powyższych prowizji nie odbiega od wysokości prowizji 
pobieranych przez banki w obrocie przy podobnych umowach. 

 Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

1) Weksel in blanco Koelner Cenrtum Sp. z o.o., poręczony przez pana Jerzego Dudę; 

2) przewłaszenie na zabezpieczenie samochodów określonej marki; 

3) cesja praw z ubezpieczenia AC wyżej wymienionych samochodów; 

4) cesja praw z ubezpieczenia środków obrotowych w spółce; 

5) przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów handlowych o wartości 300.000 PLN; 

6) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. 

16.3.2 Umowa o kredyt inwestycyjny 
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W dniu 27 stycznia 2004 roku Koelner Centrum Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Spółdzielczym Towarzystwem 
Oszczędnościowo - Pożyczkowym w Pabianicach umowę o kredyt inwestycyjny na finansowanie nieruchomości 
związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, opisanej w punkcie 17.2.3 poniżej. Kredyt w wysokości 
540.000 PLN przyznany został na okres od 27 stycznia 2004 do 26 stycznia 2010 r. Koelner Centrum Sp. z o.o. 
zobowiązała się do rozliczenia z kredytu do dnia 29 lutego 2004 r. oraz do spłaty kredytu do dnia 26 lutego 2010 r. 
Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy kredytu wynosiło 8,427%.   

Ponadto Koelner Centrum Sp. z o.o. zobowiązała się do zapłaty m.in: prowizji przygotowawczej, prowizji wstępnej  
i prowizji za administrowanie kredytem Wysokość powyższych prowizji nie odbiega od wysokości prowizji 
pobieranych przez banki w obrocie przy podobnych umowach. 

Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

1) Weksel in blanco Koelner Cenrtum Sp. z o.o., 

2) hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna opisane w punkcie 17.2.3 poniżej, 

3) cesja praw z ubezpieczenia budynków na finansowanej nieruchomości; 

4) przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów handlowych o wartości 300.000 PLN; 

5) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. 

16.3.3 Umowa o udzielenie pożyczki ze środków funduszu pracy 

W dniu 22 grudnia 2003 roku Koelner Centrum Sp. z o.o. zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach 
umowę o udzielenie pożyczki ze środkow Funduszu Pracy w wysokości 60.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów zorganizowania 2 dodatkowych miejsc pracy dla 2 bezrobotnych skierowanych przez Urząd Pracy. 
Oprocentowanie pożyczki wynosiło na dzień jej udzielenia 3,38%. Pożyczka ma być spłacona w okresie 48 miesięcy 
od dnia wypłaty. W dniu udzielenia pożyczki stopa oprocentowania od pożyczki przeterminowanej wynosiła 8,10%.  

Zabezpieczeniem pożyczki są: 

1) weksel in blanco poręczony przez dwie osoby fizyczne; 

2) zastaw rejestrowy na samochodzie zakupionym ze środków pożyczki; 

3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. 

17. Nieruchomości 

17.1. Nieruchomości posiadane przez Emitenta 
Łączna powierzchnia nieruchomości, co do których Emitentowi przysługuje prawo własności lub użytkowania 
wieczystego, wynosi 61.823 m2. Opisane poniżej nieruchomości zostały uznane za istotne, gdyż zlokalizowane na 
nich budynki stanowią podstawę dla prowadzonej działalności gospodarczej Emitenta lub planowane są na nich 
istotne inwestycje. 

17.1.1. Nieruchomość we Wrocławiu przy ulicy Jedności Narodowej nr 190, 192 

Emitent jest użytkownikiem wieczystym działek nr 11, 10/1, o powierzchni 2.084 m2 położonych we Wrocławiu 
przy ul. Jedności Narodowej nr 190 i 192, woj. dolnośląskie, objętych księgą wieczystą nr KW 93594 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz właścicielem budynku 
stanowiącego odrębną od gruntu własność; nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym Emitenta do dnia 
5 grudnia 2089 r. W budynku zlokalizowanym na powyższej nieruchomości znajdują się hale magazynowe Emitenta. 

Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 1.700.000 PLN ustanowioną na rzecz BRE Bank S.A. 
tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu. W związku ze spłatą kredytu BRE Bank S.A. wydał w dniu 30 czerwca 2004 
roku zgodę na wykreślenie hipoteki. Wniosek o wykreślenie został złożony w tym samym dniu. Na dzień aktualizacji 
Prospektu Emitent nie otrzymał jeszcze informacji o wykreśleniu hipoteki. 

17.1.2. Nieruchomość we Wrocławiu przy ulicy Jedności Narodowej 194 

Emitent jest użytkownikiem wieczystym działki nr 12/1, o powierzchni 2.325 m2 położonej we Wrocławiu przy  
ul. Jedności Narodowej nr 194, woj. dolnośląskie, objętej księgą wieczystą nr KW 150161 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz właścicielem budynku stanowiącego odrębną 
od gruntu własność; nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym Emitenta do dnia 5 grudnia 2089 r.  
W budynku zlokalizowanym na powyższej nieruchomości znajduje się sklep oraz pomieszczenia biurowe Emitenta. 
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Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 1.700.000 PLN na rzecz BRE Bank S.A., na 
zabezpieczenie kredytu. W związku ze spłatą kredytu BRE Bank S.A. wydał w dniu 30 czerwca 2004 roku zgodę na 
wykreślenie hipoteki. Wniosek o wykreślenie został złożony w tym samym dniu. Na dzień aktualizacji Prospektu 
Emitent nie otrzymał jeszcze informacji o wykreśleniu hipoteki.  

17.1.3. Nieruchomość w Michałowicach-Osiedlu 

Emitent jest właścicielem niezabudowanej działki nr 971 o powierzchni 3.112 m2 położonej w Michałowicach-
Osiedlu, przy ul. Rumuńskiej, gmina Michałowice, objętej księgą wieczystą nr KW 20704, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  

Na powyżej opisanej nieruchomości Emitent planuje budowę magazynu dystrybucji regionalnej. Emitent uzyskał już 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2005 roku.  

17.1.4. Nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6d 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia Emitent nabył  
w dniu 2 lipca 2004 roku prawo użytkowania wieczystego do 2089 roku nieruchomości gruntowej o powierzchni 
54.302 m2 wraz z prawem własności dwudziestu trzech budynków magazynowych, w tym ośmiu przeznaczonych do 
wyburzenia, o łącznej powierzchni 22.000 m2. Dla działki będącej przedmiotem kupna Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Krzyki założył w dniu 5 lipca 2004 roku księgę wieczystą nr KW 175233. Zgodnie z warunkami 
przetargu Emitent jest zobowiązany do rozpoczęcia remontu znajdujących się na nieruchomości obiektów w ciągu 
dwóch lat od jej nabycia, zaś zakończenia remontu w ciągu czterech lat od jej nabycia. Zgodnie z jednym z 
wariantów planów urbanistycznych miasta Wrocławia przy granicy tej nieruchomości przeprowadzona zostanie 
obwodnica śródmiejska. 

Z własnością i użytkowaniem wieczystym tej nieruchomości jest związane nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu 
przez działkę 1/9 objętą KW 121721 (opisaną w punkcie 17.2.1 poniżej). Ponadto prawem związanym z prawami do 
opisywanej tu nieruchomości jest prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego 
określonych działek objętych KW 153071.  

Nieruchomość objęta KW 175233 obciążona jest służebnością polegającą na prawie przejazdu i przechodu celem 
nieodpłatnego korzystania ze znajdującej się na innej działce rozdzielni elektrycznej w zakresie dostaw energii 
elektrycznej oraz prawa przechodu oraz przejazdu w zakresie dostaw wody, w związku z korzystaniem z przyłącza do 
wodociągu miejskiego znajdującego się na innej działce. Do 21 grudnia 2005 roku nieruchomość jest obciążona 
służebnością polegającą na korzystaniu z istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i niezbędnego w tym zakresie prawa przejazdu i przechodu. Nieruchomość objęta KW 175233 jest również do  
31 grudnia 2004 roku obciążona służebnością polegającą na prawie odprowadzania i wpustu ścieków i związanego  
z tym prawa przejazdu i przechodu celem korzystaniu z przepompowni ścieków znajdującej się na innej działce. 

Powyższa nieruchomość jest istotna dla działalności Emitenta, zostaną na niej zorganizowane magazyny oraz 
pomieszczenia administracyjno-biurowe. 

Na mocy aktu not. Rep. A 10269/2004 (sporządzonego przez Jana Andrzeja Tarkowskiego – notariusza we 
Wrocławiu) Emitent ustanowił na nieruchomości objętej KW 175233 hipotekę kaucyjną na rzecz Raiffeisen Bank 
Polska S.A. w celu zabezpieczenia kredytu opisanego w punkcie 16.1.2 powyżej. Wniosek o wpis hipoteki został 
złożony tego samego dnia. Hipoteka została wpisana do KW w dniu 3 sierpnia 2004 roku. 

17.1.5. Lokale użytkowe i mieszkalne znajdujące się w posiadaniu Emitenta na podstawie umów najmu 

Położenie Powierzchnia (m2) Przeznaczenie 

Poznań, ul. Skórzewskiego 20 150 magazynowe 

Szczecin, ul. Rapackiego 3 238 biurowo-magazynowe 

Gdynia, ul. Stryjska 24 581 magazynowe 

Gdynia, ul. Chawaszczyńska 172D 475,2 biurowa-magazynowe 

Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 9 1.150 magazynowe 

Warszawa, ul. Orłów Piastowskich 84 47,1 mieszkalne 

Warszawa, ul. Kozietulskiego 4A 57 mieszkalne 

Kraków, ul. Łagiewnicka 33a 510 biurowo-magazynowe 

Kraków, ul. Rozdroże 17 50 mieszkalne 

Lubartów, Kolonia Łucka 63 356 biurowo-magazynowe 
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Ponadto Emitent wynajmuje pomieszczenie biurowo-magazynowe od spółki zależnej Koelner Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. Szczegółowe warunki umowy najmu zostały opisane w rozdziale V punkcie 8.2.1 Prospektu. 

17.2. Nieruchomości posiadane przez podmioty zależne od Emitenta 

17.2.1. Nieruchomość położona we Wrocławiu przy ulicy Kwidzyńskiej 6c 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym działki nr 1/9, 1/10 o łącznej powierzchni 
1,9582 ha, położonej we Wrocławiu ul. Kwidzyńska nr 6c, woj. dolnośląskie, objętej KW 121721 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz właścicielem budynku stanowiącego 
odrębną od gruntu własność; nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym Koelner-Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. do dnia 5 grudnia 2089 r. Budynek zlokalizowany na powyższej nieruchomości stanowi halę produkcyjno- 
-magazynową. 

Nieruchomość jest obciążona nieodpłatną służebnością przechodu przez działkę 1/9 na rzecz każdoczesnego 
właściciela lub użytkownika wieczystego działek 1/3 (KW 97376), 1/5, 1/11, 1/12, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 
1/22 (KW 153071) dz. 14 (KW 100748) oraz dz. 18 (KW 121058).  

Nieruchomość jest obciążona na rzecz BRE Bank S.A. hipoteką kaucyjną do kwoty 13.500.000 PLN tytułem 
zabezpieczenia spłaty kredytu. W związku ze spłatą kredytu BRE Bank S.A. wydał w dniu 25 czerwca 2004 roku 
zgodę na wykreślenie hipoteki. W dniu 28 czerwca 2004 roku złożony został wniosek o wykreślenie hipoteki. Na 
dzień aktualizacji Prospektu KTS nie otrzymał jeszcze informacji o wykreśleniu hipoteki.  

Na zabezpieczenie kredytu opisanego w punkcie 16.1.1. Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. ustanowił w dniu  
16 czerwca 2004 roku hipotekę kaucyjną łączną na opisywanej tu nieruchomości. Wniosek o wpis hipoteki został 
złożony tego samego dnia. Hipoteka została wpisana do księgi wieczystej 15 lipca 2004 roku. 

17.2.2. Nieruchomość położona we Wrocławiu przy ulicy Kwidzyńskiej 6 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym działek nr 1/2 oraz 1/6 o łącznej 
powierzchni 8.564 m2, położonych we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej nr 6, woj. dolnośląskie, objętych KW 
116459 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz właścicielem 
budynku stanowiącego odrębną od gruntu własność; nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym Koelner- 
-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. do dnia 5 grudnia 2089 r. Budynek zlokalizowany na powyższej nieruchomości jest 
to hala produkcyjna wraz z pomieszczeniami biurowymi. 

Nieruchomość jest obciążona nieodpłatną służebnością polegającą na prawie dostępu do przyłączy wodno-
kanalizacyjnych, energetycznych i telefonicznych dla każdorazowego użytkownika wieczystego dz. nr 1/4, 1/5, 1/7, 
1/8 objętych KW nr 100750 i dz. 1/3 (KW 97376).  

Nieruchomość jest obciążona na rzecz BRE Bank S.A. hipoteką kaucyjną do kwoty 3.500.000 PLN tytułem 
zabezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego. W związku ze spłatą kredytu BRE Bank S.A. wydał 25 czerwca 2004 
roku zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek o wykreślenie hipoteki został złożony w dniu  
5 lipca 2004 roku. Na dzień aktualizacji Prospektu KTS nie otrzymał jeszcze informacji o wykreśleniu hipoteki.  

Na zabezpieczenie kredytu opisanego w punkcie 16.1.1. Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. ustanowił w dniu 16 
czerwca 2004 roku hipotekę kaucyjną łączną na opisywanej tu nieruchomości. Wniosek o wpis hipoteki został 
złożony tego samego dnia. Hipoteka została wpisana do księgi wieczystej 15 lipca 2004 roku. 

17.2.3 Nieruchomość położona w Pabianicach przy ulicy Piłsudskiego 34/36 

Koelner Centrum Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu nr 204/18 o łącznej powierzchni 18.033 
m2, położonych w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 34/36, woj. łódzkie, objętych KW 33563 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Pabianicach, oraz właścicielem budynku stanowiącego odrębną od 
gruntu własność; nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym Koelner Centrum Sp. z o.o. do dnia  
27 stycznia 2090 r. Budynki zlokalizowane na powyższej nieruchomości to: budynek biurowo-magazynowy, wiata 
stalowa oraz budynek magazynowy z garażem. 

Na każdoczesnego użytkownika wieczystego tej działki ustanowiona jest nieodpłatna służebność na czas 
nieokreślony na polegającą na prawie do przejścia i przejazdu przez działkę nr 204/19 objętą KW 16403. 
Nieruchomość ta jest obciążona nieodpłatną służebnością ustanowioną na czas nieokreślony dla każdoczesnego 
użytkownika wieczystego działki nr 204/19 objętej KW 16403 i polegającą na prawie przejścia i przejazdu  

Nieruchomość jest obciążona na rzecz Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego PA-
CO-BANKU hipoteką w kwocie 540.000 PLN oraz hipoteki kaucyjnej do wysokośći 393.000 PLN, tytułem 
zabezpieczenia spłaty odsetek i innych kosztów udzielonego kredytu inwestycyjnego, opisanego w punkcie 16.3.1.  
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17.2.4 Nieruchomość położona w Wilnie przy ulicy Liudvinavo 123b 

UAB Koelner - Vilnius jest właścicielem pomieszczeń magazynowo - biurowych w Wilnie na ulicy Liudvinavo 
123b, które stanowią siedzibę tej spółki (biuro i magazyny), o łącznej powierzchni 506,2m2. Prawo to jest wpisane 
do litewskiego odpowiednika ksiąg wieczystych w Wilnie (Zemes ir kito neklinojamojo turto kadastro ir registro 
velstybes imones Vilnaus filialas), pod numerem 10/301610. Z własnością tych powierzchni nie jest związana 
własność gruntu. Nieruchomość nie jest obciążona. 

18. Opis postępowań sądowych i administracyjnych 
W ciągu ostatnich 5 lat obrotowych do dnia sporządzenia Prospektu nie zostały wszczęte ani nie toczyły się żadne 
postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne ani likwidacyjne wobec Emitenta lub akcjonariusza 
posiadającego co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których wynik 
ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

W ciągu ostatnich 5 lat obrotowych do dnia sporządzenia Prospektu nie zostały wszczęte ani nie toczyły się żadne 
inne postępowania, w których stroną jest Emitent lub akcjonariusz, posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ani postępowania przed organami administracji publicznej, w tym 
organami skarbowymi (podatkowymi) lub w związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością, których wynik ma 
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.  

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent jest, jako powód lub pozwany, stroną kilkudziesięciu postępowań 
sądowych o zapłatę, które nie mają istotnego znaczenia dla działalności Emitenta. 

19. Opis realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony 
środowiska 

Emitent oraz podmioty od niego zależne wykonują obowiązki wynikające z tytułu wymagań ochrony środowiska 
naturalnego. Emitent w szczególności realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku  
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  
i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639). Realizacja obowiązków Emitenta została przekazana 
wyspecjalizowanej spółce „Dol-Eko Organizacja Odzysku S.A.", która zajmuje się m.in. recyklingiem odpadów 
opakowaniowych związanych z produktami wprowadzanymi przez Emitenta na rynek (patrz Rozdział V pkt. 8.2.4 
Prospektu).  

Spółka zależna od Emitenta – Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. nie przekracza ilości odpadów określonych  
w decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. korzysta z usług wyspecjalizowanych spółek zajmujących się odbiorem i utylizacją odpadów 
niebezpiecznych: P.H.U. Arko (Siemianowice Śląskie) w odniesieniu do olejów hydraulicznych oraz Sita Wrocław 
Sp. z o.o. w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych. 

Na dzień sporządzenia Prospektu nie ma żadnych postępowań administracyjnych skierowanych przeciwko 
Emitentowi i prowadzonych w związku z naruszaniem przepisów prawa lub decyzji dotyczących gospodarczego 
korzystania ze środowiska naturalnego przez Emitenta. Emitent nie jest ani nie był obciążony żadnymi karami za 
naruszanie przepisów lub decyzji dotyczących gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego. To samo 
dotyczy podmiotów zależnych od Emitenta. 
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ROZDZIAŁ VI – OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA  

1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przygotowana została na podstawie 
zbadanych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2001-2003 oraz na podstawie 
raportów kwartalnych za 2 kw. roku 2004, w oparciu o analizę wskaźnikową. 

Ze względu na fakt, iż Emitent posiadał dominującą pozycję w ramach Grupy Kapitałowej, wskaźniki dla obu 
zestawień są zbliżone. 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. (następca prawny przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner) 
jest konsolidowana dopiero w sprawozdaniach sporządzonych na 30 czerwca 2004 r. 

1.1. Ocena zyskowności i rentowności działania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Strategia dynamicznego wzrostu struktury asortymentowej (w tym poprzez przejmowanie innych podmiotów)  
w połączeniu z wysoką jakością obsługi klientów znalazły swe odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży Emitenta  
o ok. 96% oraz zwiększeniu sprzedaży Grupy Kapitałowej o ok. 61% w roku 2003 w porównaniu z rokiem 2001.  

Zarówno Emitent, jak i jego Grupa Kapitałowa osiągają dodatnią rentowność na wszystkich poziomach rachunku 
wyników. Znaczny wzrost rentowności na poziomie działalności operacyjnej dla Grupy Kapitałowej w roku 2002  
w porównaniu z rokiem poprzednim wynikał z poprawy wyniku Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa 
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ze zwiększenia liczby podmiotów objętych konsolidacją. Natomiast istotna 
redukcja wskaźnika rentowności netto dla Emitenta w roku 2002 w porównaniu z rokiem poprzednim wiązała się z 
koniecznością pokrycia przez Emitenta straty za lata poprzednie podmiotu zależnego Koelner Metalzbyt Grupa 
Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ze stratą wynikającą ze sprzedaży wierzytelności, 
a także z ujemnych odpisów wynikających z przejęcia podmiotów zależnych Koelner Metalzbyt Grupa 
Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Modeco Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz 
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przez Koelner S.A. w kwietniu 2002 r. Oprócz 
wydarzenia opisanego powyżej wskaźniki rentowności netto Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wykazują stałą 
tendencję wzrostową.  

Zakończenie rozbudowy oraz optymalizacji sieci logistycznej, ekspansja asortymentowa oraz geograficzna 
sprzedaży oraz dalsze podnoszenie jakości oferowanych towarów i usług mogą wpłynąć na wzmocnienie pozycji 
rynkowej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz dalszą poprawę rentowności w kolejnych latach. 
Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r.* 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Rentowność sprzedaży 17,8% 12,4% 13,3% 10,1% 

Rentowność działalności operacyjnej 18,4% 13,4% 15,2% 11,0% 

Rentowność netto 13,9% 9,5% 8,1% 3,0% 

Rentowność aktywów ogółem 8,8% 13,3% 9,0% 3,2% 

Rentowność kapitału własnego 19,1% 28,4% 39,5% 16,6% 
* Wskaźniki rentowności aktywów ogółem oraz kapitałów własnych nie zostały zannualizowane 
Źródło: na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Wskaźniki rentowności Emitenta 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r.* 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Rentowność sprzedaży 17,4% 13,8% 15,3% 12,0% 

Rentowność działalności operacyjnej 17,4% 14,7% 13,6% 13,7% 

Rentowność netto 13,3% 10,4% 1,5% 6,2% 

Rentowność aktywów ogółem 8,6%* 13,4% 1,5% 7,9% 

Rentowność kapitału własnego 13,8%* 27,7% 6,0% 16,3% 
* Wskaźniki rentowności aktywów ogółem oraz kapitałów własnych nie zostały zannualizowane 
Źródło: na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 
Zasady wyliczania wskaźników: 

− rentowność sprzedaży = zysk ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu 
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− rentowność działalności operacyjnej = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

− rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

− rentowność aktywów ogółem = zysk netto okresu/aktywa ogółem na koniec okresu 

− rentowność kapitału własnego = zysk netto okresu/kapitały własne na koniec okresu 

1.2. Ocena płynności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Z wyjątkiem wskaźników wyliczonych na podstawie danych na koniec roku 2002, wskaźniki płynności dla Emitenta 
i jego Grupy Kapitałowej znajdowały się w przedziałach uznawanych za bezpieczne i w odniesieniu do Emitenta  
w okresie 2001-I półr. 2004 wykazywały stałą tendencję wzrostową. Stosunkowo niski poziom tych wskaźników na 
koniec roku 2002 wynika z zaciągnięcia znaczącego kredytu krótkoterminowego w wysokości 5 mln EUR na 
finansowanie przez Emitenta inwestycji w spółkę o charakterze zamkniętego funduszu inwestycyjnego (Raiffeisen 
Arsis Zeta AG z siedzibą w Luksemburgu). Szczegóły dotyczące tej inwestycji zostały opisane w pkt 2 niniejszego 
Rozdziału, a kredyt z nią związany został spłacony do dnia 30 czerwca 2003 r. 

W analizowanym okresie nie występowały istotne zagrożenia związane ze zdolnością Spółki oraz jej Grupy 
Kapitałowej do wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Poprawa wskaźników płynności Emitenta wiąże się 
głównie ze spłatą znacznej części zobowiązań krótkoterminowych. 
Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,85 1,62 0,85 1,31 

Wskaźnik płynności szybkiej 0,88 0,74 0,43 0,75 
Źródło: na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Wskaźniki płynności Emitenta 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Wskaźnik płynności bieżącej 2,07 1,63 0,87 1,58 

Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 0,82 0,48 0,78 
Źródło: na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Zasady wyliczania wskaźników: 

− wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe (dane z końca roku) 

− wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe (dane z końca roku) 

1.3. Kapitał obrotowy i wskaźniki rotacji Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

W przedstawionych okresach dynamicznie wzrastał poziom aktywów obrotowych na poziomie zarówno 
jednostkowym, jak skonsolidowanym, co wynikało ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, przy czym z wyjątkiem 
roku 2002 wartość aktywów obrotowych przewyższała wartość zobowiązań krótkoterminowych. Ujemna wartość 
kapitału obrotowego w roku 2002 wynikała z finansowania opisanej powyżej inwestycji finansowej związanej  
z zakupem zamkniętego funduszu inwestycyjnego (Raiffeisen Arsis Zeta AG z siedzibą w Luksemburgu) 
krótkoterminowym kredytem bankowym, który został spłacony w roku 2003. Udział kapitału obrotowego  
w aktywach obrotowych wahał się w latach 2001-2003 i I półroczu 2004 w przedziale ok. 24-46% na poziomie 
skonsolidowanym oraz ok. 37-52% na poziomie jednostkowym. 

Dodatkowe finansowanie zewnętrzne, związane ze wzrostem sprzedaży, przeznaczane było na finansowanie 
należności i zapasów (aktywa te są akceptowalne dla banków jako zabezpieczenie udzielanych kredytów). 

Kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej 

Lp. Wyszczególnienie –  kwoty w tys. zł I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

1 Aktywa obrotowe 76 019 68 773 60 547 54 654 

2 Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 930 1 073 1 202 779 

3 Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 75 089 67 700 59 345 53 875 

4 Zobowiązania krótkoterminowe  41 076 42 485 71 266 41 639 

5 Kredyty i dłużne papiery wart. krótkoterminowe 25 905 21 083 41 574 10 966 
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6 Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 15 171 21 402 29 692 30 673 

7 Kapitał obrotowy (1-4) 34 943 26 288 -10 719 13 015 

8 Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) 59 918 46 298 29 653 23 202 

9 Saldo netto środków obrotowych (7-8) -24 975 -20 010 -40 372 -10 187 

10 Udział środków własnych w finansowaniu aktywów 
obrotowych (7:1) w % 

46,0% 38,2% * 23,8% 

* Wartość ujemna wskaźnika 
Źródło: na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 
Kapitał obrotowy Emitenta 

Lp. Wyszczególnienie – kwoty w tys. zł I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

1 Aktywa obrotowe 74 918 68 305 60 841 30 680 

2 Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 269 634 537 155 

3 Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 74 649 67 671 60 305 30 525 

4 Zobowiązania krótkoterminowe  36 134 42 032 70 288 19 393 

5 Kredyty i dłużne papiery wart. krótkoterminowe 23 726 21 027 41 574 5 924 

6 Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 12 408 21 005 28 714 13 469 

7 Kapitał obrotowy (1-4) 38 785 26 273 -9 447 11 287 

8 Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) 62 241 46 666 31 591 17 056 

9 Saldo netto środków obrotowych (7-8) -23 457 -20 393 -41 037 -5 769 

10 Udział środków własnych w finansowaniu aktywów 
obrotowych (7:1) w % 

51,8% 38,5% * 36,8% 

* Wartość ujemna wskaźnika  
Źródło: na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 
Znaczące obniżenie cyklu należności na poziomie Grupy Kapitałowej wiąże się głównie ze spadkiem należności 
leasingowych w związku z wygaszaniem działalności leasingowej prowadzonej przez Koelner-Metalzbyt Grupa 
Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu. Dynamiczny wzrost zysku netto na poziomie 
jednostkowym i skonsolidowanym umożliwia spłatę zobowiązań krótkoterminowych i ma pozytywny wpływ na cykl 
konwersji gotówki Koelner S.A. oraz Grupy Koelner. 

Cykle rotacji głównych pozycji kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej 

Lp. Wyszczególnienie - w dniach I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

1 Cykl rotacji zapasów 117,2 130,2 116,2 128,9 

2 Cykl rotacji należności 84,1 92,5 100,2 147,0 

3 Cykl rotacji zobowiązań  44,5 74,8 116,5 168,2 

4 Cykl operacyjny (1+2) 201,2 222,8 216,4 275,9 

5 Cykl konwersji gotówki (4-3) 156,8 148,0 99,9 107,7 
Źródło: na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Cykle rotacji głównych pozycji kapitału obrotowego Emitenta 

Lp. Wyszczególnienie - w dniach I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

1 Cykl rotacji zapasów 107,1 130,9 125,2 114,7 

2 Cykl rotacji należności 94,6 111,3 128,2 96,9 

3 Cykl rotacji zobowiązań  53,7 80,9 132,2 99,5 

4 Cykl operacyjny (1+2) 201,7 242,2 253,4 211,6 

5 Cykl konwersji gotówki (4-3) 148,0 161,4 121,2 112,0 
Źródło: na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Zasady wyliczania wskaźników (dla okresów półrocznych przyjęto 180 dni): 

− cykl rotacji zapasów = zapasy na koniec roku/koszty operacyjne w okresie * 360 dni 

− cykl rotacji należności = należności na koniec roku/przychody ze sprzedaży w okresie * 360 dni 
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− cykl rotacji zobowiązań = zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów) na koniec roku/koszty operacyjne 
w okresie * 360 dni 

Zapasy 

Spółka, poprzez bieżący monitoring, dąży do utrzymywania optymalnych stanów magazynowych, pozwalających 
zapewnić ciągłość asortymentu przy jak najniższym koszcie ich finansowania na poziomie jednostkowym oraz 
skonsolidowanym. Jednocześnie stała rozbudowa sieci dystrybucji w kraju i za granicą powoduje, że Spółka 
wprowadza nowe rozwiązania informatyczne i organizacyjne, które, wraz z systemem logistycznym, mają na celu 
zapewnienie terminowych dostaw do każdego z magazynów lokalnych. 

Analiza danych ilościowych i wartościowych wskazuje, iż istnieje silne powiązanie wysokości zapasów z poziomem 
sprzedaży. W związku z tym, iż popyt na towary i produkty Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest uzależniony od 
popytu w branży budowlano-montażowej, najwyższy poziom zapasów jest budowany w miesiącach zimowych. 

Cykl rotacji zapasów Emitenta – dane szacunkowe dla średnich poziomów zapasów 

Wyszczególnienie - w dniach 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Cykl rotacji zapasów – dane szacunkowe 113,6 99,0 65,0 
Źródło: na podstawie sprawozdań finansowych  

Wydłużenie średniej wartości poziomu zapasów w ciągu roku wynika z dynamicznego wzrostu liczby oferowanych 
asortymentów. 

Należności handlowe 

Na potrzeby działalności operacyjnej Emitent wdrożył system monitoringu i windykacji należności handlowych. 
Umożliwiło to redukcję cyklu należności handlowych (wyliczanego na podstawie danych z końca roku) ze 104 dni  
w roku 2002 do 92 dni w roku 2003 (na poziomie skonsolidowanym redukcja ta wynosiła z 78 dni w roku 2002 do 
74 dni w roku 2003).  

1.4. Ocena zadłużenia Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Wartości wskaźników zadłużenia zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym nie wskazują na 
ryzyko utraty wypłacalności Emitenta lub też jego Grupy Kapitałowej. Z wyjątkiem roku 2002 w przypadku 
Emitenta można zaobserwować tendencję spadkową w odniesieniu do wskaźników ogólnego zadłużenia oraz 
zadłużenia kapitału własnego, co wiąże się ze wzrostem zysku netto. Podobna tendencja występuje w odniesieniu do 
Grupy Kapitałowej, choć objęcie konsolidacją spółki zależnej KTS w sprawozdaniach za 2 kw. 2004 r. spowodowało 
nieznaczne podwyższenie omawianych wskaźników na poziomie skonsolidowanym wg stanu na 30 czerwca 2004 r. 
Natomiast znaczne inwestycje przeprowadzone w I półroczu 2004 r. wpłynęły na spadek wskaźnika pokrycia 
aktywów trwałych kapitałami własnymi zarówno Emitenta, jak i jego Grupy Kapitałowej. 

Emitent i jego Grupa Kapitałowa na dzień 30 czerwca 2004 roku nie wykazywały istotnego zadłużenia 
długoterminowego. Wartość kredytów i pożyczek zarówno Koelner S.A., jak i Grupy Koelner odnosi się prawie  
w całości do kredytów krótkoterminowych. 
Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,41 0,51 0,75 0,75 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,88 1,08 3,30 3,87 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi 1,28 2,56 0,62 0,93 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,06 0,00 0,01 0,14 
Źródło: na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 

Wskaźniki zadłużenia Emitenta 

Wyszczególnienie I półr. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,37 0,50 0,74 0,52 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,59 1,03 2,97 1,07 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi 1,82 2,57 0,68 1,61 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,05 0,00 0,00 0,07 
Źródło: na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta (sprawozdania roczne zostały zbadane przez biegłego rewidenta) 
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Zasady wyliczania wskaźników: 

− wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania długo- i krótkoterminowe/aktywa ogółem 

− wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania długo- i krótkoterminowe/kapitały własne 

− wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi = kapitały własne/aktywa trwałe 

− wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/aktywa ogółem 

2. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej 

Poniżej przedstawiono czynniki i nietypowe zdarzenia mające w opinii Zarządu Emitenta znaczący wpływ na wyniki 
działalności gospodarczej Koelner S.A. oraz Grupy Koelner w okresie trzech ostatnich lat obrotowych oraz  
I półrocza 2004. 

2.1.1. Zmiany w sposobie działalności oraz strukturze Grupy Koelner 

− W latach 2000-2001 w związku ze znaczącą ekspansją na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej 
zostały otwarte dystrybucyjne spółki zależne w Republice Czeskiej (Koelner CZ s.r.o.), w Rumunii 
(S.C. Koelner-Romania SRL) oraz w Bułgarii (Koelner-Bulgaria EOOD). 

− W październiku 2001 roku dokonano przekształcenia zakładu Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner 
z firmy produkującej z własnych zapasów wyroby gotowe, na usługową – wykonującą zleconą 
produkcję na powierzonych surowcach i półfabrykatach będących własnością Koelner S.A. 

− W listopadzie 2001 roku dokonano zakupu 100% udziałów w Modeco Sp. z o.o. (jednego z wiodących 
na polskim rynku importerów i dystrybutorów narzędzi budowlanych i elektronarzędzi). Wraz  
z zakupem Modeco Sp. z o.o. przejęto 25% udziałów w Modeco Stone Sp. z o.o. 

− Na przełomie kwietnia i maja 2002 roku nastąpiło połączenie spółek: „Koelner S.A.”, „Modeco Sp.  
z o.o.”, „Koelner-Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa” oraz „Koelner Techniki Zamocowań Sp. 
z o.o.” w jedną spółkę – „Koelner S.A.”, z nadzorem nad produkcją w zakładzie „Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner”. Podmiot o nazwie „Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o.” 
został utworzony w wyniku przejęcia przez spółkę „Koelner Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp.  
z o.o.” (prowadzącą działalność leasingową maszynami i oprzyrządowaniem dla budownictwa oraz do 
przemysłu mięsnego wygaszoną pod koniec 2000 roku) przedsiębiorstwa państwowego o nazwie 
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych „Metalzbyt” (zajmującego się 
sprzedażą drutów, lin oraz śrubowych elementów złącznych). Umowy leasingowe mają charakter 
długoterminowy, a przychody finansowe z tytułu odsetek od leasingu, wykazywane  
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta wynosiły 2,3 mln zł w roku 2001, 0,9 mln 
zł w roku 2002, 0,3 mln zł w roku 2003 tys. zł, zaś ok. 36 tys. zł w I półroczu 2004. Do końca  
I kwartału 2005 upłynie termin obowiązywania wszystkich umów leasingowych. Według stanu na 
dzień 30 czerwca 2004 r. przychody finansowe z tytułu leasingu wyniosą w 2004 r. ok. 55 tys. zł. 
Natomiast spółka „Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu w momencie 
transakcji prowadziła marginalną działalność w dziedzinie handlu mocowaniami budowlanymi. 

− W 2002 roku na bazie regionalnych dystrybutorów utworzono spółki zależne – „Koelner Centrum 
Sp. z o.o.” z siedzibą w Łodzi oraz „Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu. 

− Pod koniec 2003 r. dokonano inkorporacji dystrybucyjnej spółki zależnej „Koelner Techniki 
Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie (powołanej w 2000 r.) poprzez włączenie 
jej do struktur Koelner S.A. 

− W celu zintensyfikowania sprzedaży Grupy Koelner na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej  
w latach 2002-2003 otwarto kolejne zagraniczne spółki dystrybucyjne – na Litwie (UAB Koelner- 
-Vilnius) oraz na Ukrainie (TOW Koelner-Kijów).  

− W związku z planami wprowadzenia na GPW akcji spółki Koelner S.A. akcjonariusze podjęli w dniu  
1 kwietnia 2004 roku decyzję o przekształceniu jej struktury własnościowej. Ze względu na powiązania 
kapitałowe, rodzinne i biznesowe w obrębie podmiotów Grupy Koelner jej właściciele i zarządzający w 
osobach Krystyny, Przemysława i Radosława Koelner postanowili stworzyć przejrzystą i dopasowaną 
zarówno do potrzeb biznesowych, jak i relacji z inwestorami strukturę holdingową, a w szczególności: 
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a) Na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2004 dokonano wniesienia 
przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jako 
„Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner” aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością „Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.”. 

b) Krystyna, Radosław i Przemysław Koelner, dla potrzeb zarządzania własnym majątkiem 
powołali do życia spółkę Amicus Sp. z o.o. Sp.k., z sumą komandytową 21,5 mln zł, 
zarejestrowaną w dniu 7 czerwca 2004 roku. 

c) Ponadto dokonano obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z 23.000.000,00 zł do 
2.700.000 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło poprzez nieodpłatne umorzenie 10.500 akcji 
Emitenta serii A, 13.875 akcji serii B, wszystkich akcji serii C i E. Uzasadnieniem 
umorzenia było nabycie przez Emitenta wszystkich udziałów w KTS, która posiadała wyżej 
wymienione akcje. Jednocześnie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 
20.300.000 zł w drodze niepublicznej emisji 20.300.000 akcji imiennych serii F o wartości 
nominalnej (równej cenie emisyjnej) 1 zł każda. Wszystkie akcje nowej emisji zostały 
objęte przez spółkę Amicus Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.  

d) W dnia 7 lipca 2004 roku w zamian za akcje imienne serii A, B, D i F wyemitowano akcje 
na okaziciela serii A1. Wartość nominalna akcji oraz ilość akcji nie uległa zmianie. Zmiana 
została zarejestrowana w dniu 20 lipca 2004 roku. W związku z powyższym struktura 
akcjonariatu Emitenta oraz jego udziału w kapitale i głosach podmiotów zależnych  
i stowarzyszonych przedstawia się następująco: 

Struktura kapitałowa Grupy Koelner (udziały w kapitale i głosach) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Emitent w dniu 9.09.2004 r. sprzedał wszystkie udziały w spółce Koelner Wschód Sp. z o.o. oraz Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o.  
** Emitent w dniu 28.09.2004 r. sprzedał wszystkie udziały w spółce Modeco Stone Sp. z o.o. 
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Radosław Koelner oraz Przemysław Koelner posiadają po 50% udziałów i głosów w Koelner Nieruchomości  
Sp. z o.o. oraz po 50% udziałów i głosów w podmiocie Amicus Sp. z o.o., który jest komplementariuszem w Amicus 
Sp. z o.o. Sp.k. Natomiast komandytariuszami w Amicus Sp. z o.o. Sp.k. są Radosław Koelner, Przemysław Koelner 
oraz Krystyna Koelner. 

W dniu 7 czerwca 2004 roku Emitent nabył od Krystyny Koelner 50 z 21.000 udziałów w KTS o wartości 
nominalnej 1.000 złotych każdy. Pozostałe udziały Krystyny Koelner w KTS zostały umorzone za wynagrodzeniem, 
a kapitał zakładowy KTS podwyższony o 20.950 udziałów. Wynagrodzenie za umorzone udziały było równe ich 
wartości księgowej, która w dniu podjęcia uchwały o umorzeniu była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 
20,95 mln zł. Nowe udziały zostały objęte przez Emitenta po cenie równej wartości nominalnej udziałów (20,95 mln 
zł). W wyniku tych zmian pani Krystyna Koelner, w ramach kontynuowanej przez siebie indywidualnej działalności 
gospodarczej, nie prowadzi już przedsiębiorstwa produkującego kołki rozporowe. Przedsiębiorstwo to jest 
prowadzone przez KTS, którego jedynym wspólnikiem jest Emitent. Przejęcie przez Emitenta całkowitej kontroli 
nad spółką produkcyjną Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. będzie miało dodatni wpływ na skonsolidowane 
wyniki finansowe Grupy Koelner z kilku powodów : 

− Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner w 2003 r. wygenerowały zysk netto w wysokości 2.368 tys. zł; 

− Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner były wyłącznym właścicielem majątku produkcyjnego Grupy 
Koelner (na 31 grudnia 2003 r. – 15,292 mln zł) 

− Zmniejszone zostaną koszty zarządzania dwiema niezależnymi strukturami organizacyjnymi.  

Ponadto opisane powyżej zmiany w strukturze Grupy Koelner umożliwiły dynamiczny rozwój oferty 
asortymentowej oraz zasięgu geograficznego sprzedaży Grupy Kapitałowej oraz wywarły pozytywny wpływ na 
rentowność jej działalności.  

2.1.2. Powódź w Republice Czeskiej 

Straty spowodowane powodzią w Republice Czeskiej w 2002 roku doprowadziły do powstania ujemnej wartości 
aktywów netto spółki dystrybucyjnej Koelner CZ s.r.o. i spowodowały konieczność dokonania odpisów 
aktualizujących udziały Emitenta w tym podmiocie o 492 tys. zł na koniec 2003 roku. Zyski generowane przez 
Koelner CZ s.r.o. sprawiają, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przynajmniej cześć tej rezerwy będzie 
rozwiązana do końca 2004 roku. 

2.1.3. Transakcje kapitałowe (Raiffeisen Arsis Zeta AG) 

W roku 2002 Emitent dokonał inwestycji w spółkę o charakterze zamkniętego funduszu inwestycyjnego z siedzibą  
w Luksemburgu lokującego środki w papiery wartościowe poprzez zakup 17.499 akcji funduszu za cenę 5.000 tys. 
EUR (20 901 tys. zł). Decyzja o sprzedaży tych akcji przeprowadzonej w dniu 30 maja 2003 r. była uwarunkowana 
nieznaczną wielkością pozostawionych w funduszu aktywów finansowych oraz brakiem możliwości generowania przez 
fundusz założonej stopy zwrotu. Strata na tej transakcji wyniosła 15 318 tys. zł i została ona skompensowana 
dywidendą w kwocie brutto 16 123 tys. zł otrzymaną w 2003 roku od Raiffeisen Arsis Zeta AG. 

3. Kierunki zmian w działalności gospodarczej w okresie od sporządzenia 
ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do 
daty sporządzenia Prospektu 

3.1.1. Wzrost cen stali 

W odpowiedzi na wzrost cen stali surowej mający miejsce w kwietniu 2004 roku (o ok. 50% w porównaniu ze 
średnim poziomem cen w latach 2002 i 2003) Emitent zwiększył o ok. 10% ceny asortymentów ze znacznym 
udziałem kosztów tego surowca W rezultacie koszty tej podwyżki zostały przeniesione na odbiorców. Emitent 
szacuje, że w związku z podwyżką cen stali oraz towarów o znacznym jej zużyciu, przychody i koszty Spółki za  
3 ostatnie kwartały 2004 roku ulegną zwiększeniu o ok. 6 mln zł, nie wpływając na obniżenie wyniku finansowego. 

3.1.2. Możliwość rozszerzenia skali działalności dzięki zakupowi ziemi pod nowe powierzchnie 
magazynowe 

Dzięki zakupowi terenów o pow. 5,4 ha graniczących z siedzibą oraz magazynami centrali Spółki we Wrocławiu 
możliwa stanie się rozbudowa powierzchni magazynowych, a przez to likwidacji ulegnie bariera blokująca 
dynamiczne zwiększenie skali działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Ponadto realizowanie inwestycji 
na nowo zakupionym terenie powinno zapewnić Koelner S.A. zwolnienie z podatku od nieruchomości, co zapewnia 
roczne oszczędności w wysokości ok. 300 tys. zł rocznie w okresie najbliższych 5 lat. 
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3.1.3. Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych 

W dniu 9 września 2004 roku Emitent sprzedał na rzecz „Click and Buy” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
wszystkie udziały w następujących spółkach zależnych po cenie nominalnej równej wartości księgowej: 

− 4 udziały za łączną cenę 4 tys. zł w spółce Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o., 

− 21 udziałów za łączną cenę 2,1 tys. zł w spółce Koelner Wschód Sp. z o.o. 

Spółki te zostały powołane w celu prowadzenia handlu hurtowego technikami zamocowań i nie prowadziły 
działalności. Jednocześnie doszło do odwołania Panów Przemysława i Radosława Koelner z funkcji członków 
zarządu w powyższych spółkach. 

3.1.4. Nabycie akcji spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica S.A. 

Dnia 9 września 2004 roku Emitent nabył za cenę 1,5 mln zł 143 564 sztuk akcji Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica 
S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Wapienica) o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje te zostały nabyte za 
pośrednictwem biura maklerskiego na rynku niepublicznym i stanowią one 14,5% kapitału zakładowego oraz głosów 
na WZ Wapienicy. 

W dniu 27 października 2004 r. Emitent zawarł umowę nabycia za cenę 5,7 mln zł 472 182 sztuk akcji Fabryki Pił  
i Narzędzi Wapienica S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o wartości nominalnej 2 zł każda. Własność akcji zostanie 
przeniesiona na Emitenta do końca stycznia 2005 r. Akcje uprawniają do 48,4% głosów na WZ Wapienicy.  

Po przeniesieniu własności akcji, łącznie z akcjami już posiadanymi, Emitent będzie posiadał pakiet 615 746 akcji 
Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uprawniających do 62,9% głosów na WZ 
Wapienicy 

3.1.5. Sprzedaż udziałów w spółce stowarzyszonej (Modeco Stone Sp. z.o.o.) 

W dniu 28 września 2004 roku Emitent sprzedał całość posiadanych przez siebie udziałów (760 udziałów o wartości 
nominalnej 100,00 zł każdy za cenę 76 tys. zł równą wartości księgowej) w spółce stowarzyszonej Modeco Stone Sp. 
z o.o. na rzecz „Click and Buy” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Udziały te stanowią 25% kapitału zakładowego 
Modeco Stone Sp. z. o.o.  

4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla 
rozwoju przedsiębiorstwa. 

Rozwój Emitenta i jego Grupy Kapitałowej warunkują lub wywierają znaczący wpływ czynniki zewnętrzne, 
niezależne od przedsiębiorstwa, jak i wewnętrzne – ściśle związane z jego działalnością. Wymienione  
poniżej czynniki są jednymi z ważniejszych, które odgrywają istotny wpływ na strategię rozwoju Spółki i Grupy 
Koelner. 

4.1. Czynniki zewnętrzne 

4.1.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na rynkach, gdzie działa Grupa Koelner 

Tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom kursów obcych walut względem złotego oraz stopa bezrobocia 
wpływają bezpośrednio na stopień zamożności i siły nabywczej zarówno podmiotów gospodarczych, jak  
i odbiorców indywidualnych, którzy są klientami Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Dane makroekonomiczne 
dotyczące Polski za rok 2003, a przede wszystkim za I półrocze 2004, wskazują na poprawę koniunktury 
gospodarczej, o czym świadczy m.in. większy wzrost PKB i rosnący eksport oraz inwestycje. Czynnikiem 
mającym znaczący wpływ na stabilność ekonomiczną i gospodarczą kraju, a budzącym obawy, jest wysoki 
deficyt budżetowy, który może prowadzić do znaczącego wzrostu stóp procentowych, a przez to do osłabienia 
dynamiki poprawy koniunktury. W związku z tym, iż sektor produkcji budowlano-montażowej (główny 
odbiorca produktów i towarów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej) jest szczególnie wrażliwy na wahania stóp 
procentowych, ich podwyżka może negatywnie wpłynąć na rozwój Spółki oraz Grupy Koelner. Oprócz 
koniunktury gospodarczej w Polsce, na wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wpływa również sytuacja 
makroekonomiczna na rynkach eksportowych, a w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej. 

4.1.2. Integracja z Unią Europejską 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło większe otwarcie rynków zarówno na eksport, jak i na import. 
Oznacza to z jednej strony większe szanse ekspansji dla Emitenta, jednak z drugiej strony oznacza większe ryzyko 
zagrożenia ze strony zagranicznej konkurencji. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż znaczna przewaga kosztowa i 
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cenowa produktów i towarów Grupy Koelner nad wyrobami o zbliżonym poziomie jakościowym sprawia, iż 
prawdopodobieństwo intensyfikacji konkurencji ze strony firm zachodnioeuropejskich jest niewielkie. Integracja z 
Unią Europejską umożliwiła natomiast przyspieszenie dostaw oraz redukcję kosztów działania Grupy Koelner oraz 
sprawiła, że staje się opłacalna realizacja mniejszych zamówień. Ze względu na to, że większość produktów 
Emitenta przed wstąpieniem Polski do UE była obłożona 22-proc. stawką VAT, wzrost stawki podatku VAT na 
materiały budowlane nie powinien prowadzić do obniżenia popytu na towary oferowane przez Koelner S.A. 

4.1.3. Sytuacja na rynku produkcji budowlano-montażowej, mocowań budowlanych, narzędzi  
i elektronarzędzi 

Głównym odbiorcą towarów i produktów Grupy Koelner jest przemysł budowlano-montażowy, zatem koniunktura 
w tym sektorze ma znaczący wpływ na wyniki generowane przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową. Sygnały 
poprawy sytuacji na rynku budowlanym w Polsce powinny znaleźć odzwierciedlenie we wzroście popytu na ofertę 
asortymentową Grupy Koelner. 

Według szacunków Emitenta wartość polskiego rynku mocowań budowlanych będzie wzrastać w okresie 
najbliższych kilku lat w tempie ok. 10% rocznie, zaś narzędzi i elektronarzędzi – o kilkanaście procent rocznie.  

Na rynku mocowań budowlanych następuje zmiana technologii wykonawstwa preferująca obecnie prostsze systemy 
montażu mechanicznego (polegającego na przykręcaniu do siebie elementów budowlanych). Systemy te 
uwzględniają większe zużycie elementów mocujących, a mniejsze tradycyjnych technik łączenia, takich jak: 
spawanie, łączenie za pomocą zapraw cementowych, klejenie czy lutowanie. Można stwierdzić, iż jest to tendencja 
ogólnoświatowa, która może zapewnić wzrost bazy klientów oraz poszczególnych rynków dla Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej. 

Jednocześnie na rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce można zaobserwować wzrost wymagań klientów  
w odniesieniu do jakości produktów, przez co preferencje odbiorców krajowych upodabniają się do preferencji 
odbiorców na rynkach UE. Zmiana ta powinna wywrzeć pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży Emitenta  
i jego Grupy Kapitałowej. 

4.2. Czynniki wewnętrzne 

4.2.1. Pozycja rynkowa 

Grupa Koelner dysponuje istotnymi przewagami konkurencyjnymi nad innymi producentami z branży mocowań 
budowlanych oraz narzędzi i elektronarzędzi działającymi na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Według 
Emitenta źródeł tych przewag należy szukać przede wszystkim w: 

− najszerszej na rynku polskim ofercie produktowej obejmującej asortyment, na który składa się ok. 27 tys. 
różnych pozycji, 

− kompleksowym pakiecie usług dostarczanych wraz ze sprzedawanym towarem (począwszy od usług 
projektowych, poprzez wdrażanie do produkcji – montaż i doradztwo techniczne, a skończywszy na 
serwisie gwarancyjnym); 

− nowoczesnej technologii produkcji możliwej dzięki posiadaniu należącego do czołówki europejskiej parku 
maszynowego do produkcji mocowań budowlanych. 

Dzięki dostarczaniu na rynek produktów o wysokiej jakości i zróżnicowanej charakterystyce zastosowania, oraz 
oferowaniu produktów o unikalnych parametrach Emitent nie jest uzależniony od specyficznych grup klientów, a 
jednocześnie stale zwiększa znajomość i rozpoznawalność swoich marek. Ponadto dzięki wysokiemu stopniowi 
innowacyjności (możliwej dzięki posiadaniu własnego biura projektowego oraz współpracy z Politechniką 
Wrocławską) Grupa Koelner z powodzeniem plasuje swoje wyroby w wyższych segmentach cenowych, gdzie 
realizowane są wyższe poziomy marż.  

W odniesieniu do przewag konkurencyjnych na rynku polskim najważniejszymi czynnikami są: 

− w odniesieniu do konkurentów zagranicznych – niższa cena przy zbliżonej jakości oferowanych 
asortymentów, formie obróbki technicznej oraz zbliżonym zakresie usług przed- i posprzedażowych, 

− w odniesieniu do konkurentów polskich – zakres oferty asortymentowej, jakość produktów oraz zakres 
oferowanych usług. 

W odniesieniu do przewag konkurencyjnych na rynkach zagranicznych najważniejszymi czynnikami są: 

− w odniesieniu do konkurentów z Europy Zachodniej – niższa cena przy porównywalnej jakości i zakresie 
usług oraz szybsze tempo i niższe koszty wdrażania nowych produktów; 
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− w odniesieniu do konkurentów z Europy Środkowo-Wschodniej – lepsza jakość oferowanych produktów 
zapewniająca możliwość dostaw do bardziej znaczących odbiorców. 

4.2.2. Rozbudowa oraz unowocześnienie i racjonalizacja systemu logistycznego 

Kluczowym czynnikiem umożliwiającym Emitentowi utrzymanie i zwiększenie przewagi konkurencyjnej jest 
rozbudowa oraz modernizacja systemu logistycznego. Ma to na celu przyspieszenie terminów dostaw, co jest jednym 
z głównych czynników sukcesu w branży. Racjonalizacja gospodarki magazynowej powinna także umożliwić 
redukcję kosztów. Rozbudowane centrum logistyczne we Wrocławiu ma zapewnić serwis w ciągu 48 godzin. 
Jednocześnie planowane jest stopniowe likwidowanie magazynów w regionach, gdzie mała skala sprzedaży nie daje 
gwarancji na uzyskanie odpowiedniego poziomu marż.  

4.2.3. Zwiększenie mocy produkcyjnych 

Brak wystarczających mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. sprawia, że 
Emitent nie jest w stanie realizować wszystkich zamówień. W odniesieniu do rynków Europy Środkowo-Wschodniej 
zyskują na tym przede wszystkim konkurenci niemieccy. W celu likwidacji ograniczeń wynikających  
z niewystarczających mocy produkcyjnych planowany jest zakup ok. 80 nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych,  
z czego ok. 50 w roku 2004. W ramach rozbudowy mocy produkcyjnych do końca września 2004 r. zakupiono już 
ok. 30 maszyn i urządzeń peryferyjnych. Moce produkcyjne wykorzystywane są prawie w 100%, a produkcja 
odbywa się przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Zakup nowych maszyn umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych  
o ok. 40% do końca 2004 r. 

4.2.4. Odpowiednia oferta produktowa 

Dla osiągnięcia sukcesu w segmentach rynku, na których jest obecny Emitent, niezbędne jest dostarczenie możliwie 
pełnego zakresu asortymentu produktów. W chwili obecnej w segmencie mocowań budowlanych Emitent dysponuje 
asortymentem odpowiadającym 70-75% zakresu produktów oferowanych przez konkurentów zachodnioeuropejskich. 
Braki w ofercie mocowań budowlanych występują przede wszystkim w zakresie mocowań instalacji elektrycznych, 
hydraulicznych oraz systemów przeciwpożarowych. Konieczność wprowadzenia nowych asortymentów odnosi się 
przede wszystkim do segmentu narzędzi i elektronarzędzi, które znalazły się w ofercie Emitenta stosunkowo niedawno  
i gdzie możliwości wprowadzania nowych produktów są bardzo duże. Racjonalizacja oferty produktowej wiąże się 
również z wycofaniem asortymentów posiadających niewielki udział w strukturze sprzedaży. Na obecnie oferowany 
asortyment składa się ok. 27 tys. różnych pozycji. W okresie najbliższych 2-3 lat planuje się osiągnięcie docelowej 
liczby ok. 26 tys. Powinno to być możliwe m.in. dzięki ujednoliceniu oferty produktowej polegającemu na 
standaryzacji opakowań i ograniczeniu liczby mało rotujących towarów. 

4.2.5. Wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych 

Emitent zajmuje się wdrażaniem systemu MRP/DRP (umożliwiającego zarządzanie logistyką sprzedaży i dostaw), 
który jest narzędziem zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw i usprawnia politykę zaopatrzenia oddziałów 
oraz zależnych spółek dystrybucyjnych w kraju i za granicą. Ponadto w celu optymalizacji procesów produkcyjnych 
oraz zarządzania relacji z klientami Emitent planuje wprowadzić system harmonogramowania i planowania 
produkcji oraz system CRM, których wdrożenie umożliwi poprawę jakości, redukcję kosztów i zwiększenie 
przewagi nad konkurencją polską. Jednocześnie, mając na uwadze usprawnienia zarządzania Spółką i Grupą 
Kapitałową w związku z jej dynamicznym rozwojem oraz wejściem Koelner S.A. na GPW, planowane jest 
wdrożenie informatycznego systemu controllingu. Nowy system informatyczny dostarczy osobom zarządzającym 
Emitentem informacji pozwalających na lepszą analizę procesów zachodzących w Spółce oraz w Grupie 
Kapitałowej, co powinno zwiększyć szybkość oraz trafność procesu decyzyjnego oraz usprawnić kontrolę kosztów. 

Natomiast w połowie 2003 roku zakończono wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi sprzedaży i działu 
finansowo-księgowego (ERP). 

4.2.6. Kompetentny i dobrze motywowany Zarząd oraz zespół kierowników 

Obecny Zarząd oraz zespół kierowników tworzony przez menedżerów mających duże doświadczenie z zakresu 
zarządzania, finansów, sprzedaży, znajomości technologii i produktu ma decydujący wpływ dla osiągnięcia przez 
Emitenta sukcesu rynkowego. W celu realizacji ekspansywnej strategii rozwoju kluczowe będzie funkcjonowanie 
systemu odpowiedniego motywowania kluczowych pracowników Emitenta. W tym celu został stworzony program 
Opcji Menedżerskich. 
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4.2.7. Dostosowanie struktury organizacyjnej Emitenta 

W związku z rozwojem skali działalności, wprowadzaniem nowych asortymentów, ekspansją na rynki zagraniczne 
oraz upublicznieniem Spółki Emitent stoi przed koniecznością dostosowania swojej struktury organizacyjnej do 
zwiększonego zakresu działań. W szczególności konieczne jest wprowadzenie na szeroką skalę controllingu 
finansowego oraz zarządczego. Umiejętność przeprowadzenia zmian organizacyjnych, umożliwiających 
przekształcenie struktury organizacyjnej Spółki z rodzinnej na korporacyjną, jak również dobór odpowiedniej kadry 
będzie istotne dla możliwości rozwoju Emitenta. 

4.2.8. Wprowadzenie Akcji Emitenta do publicznego obrotu 

Emisja publiczna dostarczy środków na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych. W szczególności 
rozbudowa oraz unowocześnienie bazy logistycznej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym dalszą ekspansję  
i umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Ponadto 
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego umocni jej wiarygodność w oczach partnerów handlowych, 
potencjalnych partnerów kapitałowych oraz instytucji finansowych. Spodziewanym efektem tej decyzji jest 
możliwość wynegocjowania lepszych niż dotychczas warunków we współpracy z wymienionymi powyżej 
podmiotami. Upublicznienie poprawi dostęp Spółki do źródeł finansowania. 

4.2.9. Sprawne przeprowadzenie transakcji fuzji i przejęć na rynku krajowym oraz w Europie Środkowo- 
-Wschodniej 

Strategia Emitenta zakłada przejmowanie firm konkurencyjnych na rynku krajowym oraz na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Dokonanie akwizycji powinno doprowadzić do zdobycia nowych rynków zbytu, 
zwiększenia potencjału produkcyjnego, redukcji łańcucha dostaw oraz podniesienia marż.  

4.3. Perspektywy rozwoju Emitenta 
Strategia przyjęta przez Emitenta zakłada osiągnięcie pozycji lidera w segmencie mocowań budowlanych oraz 
znaczącego podmiotu w segmencie narzędzi i elektronarzędzi w Europie Środkowo-Wschodniej, a także 
intensyfikację ekspansji na rynkach zachodnioeuropejskich. Osiągnięcie zamierzonych planów będzie uzależnione 
od przeprowadzenia przez Spółkę szeregu działań zmierzających do zwiększenia skali i efektywności jej 
działalności, omówionych szczegółowo w pkt 4.2 niniejszego Rozdziału, oraz od wykorzystania szans związanych 
ze zmianami w otoczeniu Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W szczególności należy mieć tu na uwadze poprawę 
koniunktury w sektorze produkcji budowlano-montażowej, tempo wzrostu rynku mocowań budowlanych oraz 
narzędzi i elektronarzędzi, zmiany zachodzące w technologii budowlanej preferującej obecnie montaż mechaniczny, 
zwiększanie wymagań odbiorców krajowych co do jakości zakupywanych produktów oraz ułatwienia z ekspansji na 
rynki zachodnioeuropejskie wynikające z przystąpienia Polski do UE. 

5. Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe wyniki wraz 
ze wskazaniem podstawowych założeń tych przewidywań 

5.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na rynkach, gdzie działa Grupa Koelner 

Tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom kursów obcych walut względem złotego oraz stopa bezrobocia 
wpływają bezpośrednio na stopień zamożności i siły nabywczej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i odbiorców 
indywidualnych, którzy są klientami Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Oprócz koniunktury gospodarczej  
w Polsce, na wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wpływa również sytuacja makroekonomiczna na rynkach 
eksportowych, a w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej. 

5.2. Wstąpienie do Unii Europejskiej 
Od 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to otwarcie rynków zarówno na import, 
jak i na eksport. Emitent ocenia, iż wstąpienie Polski do UE umożliwia redukcję kosztów dzięki skróceniu czasu 
dostaw oraz zwiększa opłacalność realizowania mniejszych zamówień. Ze względu na przewagi kosztowe oraz 
możliwość oferowania towarów i produktów po niższej cenie, ryzyko wynikające z nasilenia konkurencji ze strony 
firm zachodnioeuorpejskich nie jest znaczące. Podobnie ze względu na znaczący udział akcesoriów budowlanych  
(w odniesieniu do których stawka VAT przed 1 maja wynosiła już 22%) oraz eksportu (0% stawka VAT)  
w strukturze sprzedaży Koelner S.A., nie odnotowano spadku popytu na wyroby oferowane przez Emitenta  
w związku ze zmianą stawki VAT na materiały budowlane w momencie wejścia Polski do UE. 
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5.3. Sytuacja na rynku produkcji budowlano-montażowej, mocowań budowlanych, narzędzi  
i elektronarzędzi 

Na sytuację finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz wyniki realizowane przez te podmioty wpływ 
wywiera także: 

− koniunktura w budownictwie; 

− tempo wzrostu rynków mocowań budowlanych oraz narzędzi i elektronarzędzi, 

− zmiana technologii wykonawstwa na rynku mocowań budowlanych na prostsze systemy montażu 
mechanicznego; 

− zwiększenie wymagań odbiorców krajowych w odniesieniu do jakości narzędzi i elektronarzędzi. 

5.4. Wzrost kosztów produkcji oraz cen sprzedaży 
Znaczące podwyżki cen stali (o ok. 50%) mające miejsce w kwietniu 2004 roku zmusiły Emitenta do podniesienia 
cen produktów wrażliwych na ten surowiec o ok. 10%. Powinno to wpłynąć na wzrost wartości przychodów  
i kosztów działalności operacyjnej o ok. 6 mln zł w okresie 3 ostatnich kwartałów 2004 roku.  

Dodatkowo, oprócz kosztu zakupu materiałów i półproduktów, jednym z istotnych składników kosztów 
operacyjnych Emitenta są koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych. Ze względu na różnice w wysokości 
najniższego wynagrodzenia lub średniej płacy w gospodarce pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej,  
w wyniku przystąpienia Polski do struktur UE powinien następować stopniowy wzrost poziomu płac, co znalazłoby 
odzwierciedlenie we wzroście kosztów działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.  

5.5. Rozwój oraz optymalizacja systemu logistycznego 

Strategia związana z rozwojem oraz rozbudową systemów logistycznych wiąże się z przeprowadzeniem 
następujących działań: 

− rozbudową centrum logistycznego we Wrocławiu oraz budową regionalnych centrów dystrybucji hurtowej  
i detalicznej w regionach charakteryzujących się największą skalą sprzedaży; 

− stopniowe ograniczenie liczby magazynów, które ze względu na zbyt niską skalę działalności nie 
gwarantują realizowania odpowiednio wysokich marż. 

Dzięki zakupowi terenów o pow. 5,4 ha graniczących z siedzibą oraz magazynami centrali Spółki we Wrocławiu 
możliwa stanie się rozbudowa powierzchni magazynowych, a przez to likwidacji ulegnie bariera blokująca 
dynamiczne zwiększenie skali działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Ponadto realizowanie inwestycji 
na nowo zakupionym terenie powinno zapewnić Koelner S.A. zwolnienie z podatku od nieruchomości, co zapewnia 
roczne oszczędności w wysokości ok. 300 tys. zł w okresie najbliższych 5 lat. 

5.6. Rozwój potencjału produkcyjnego 

Dzięki zakupowi w latach 2004-2005 ok. 80 nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych przez Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. powinna stać się możliwa likwidacja ograniczeń wynikających z niewystarczających mocy 
produkcyjnych.  

Maszyny i urządzenia zostaną zainstalowane w nowo wyremontowanej hali produkcyjnej i sukcesywnie zwiększać 
będą wolumen produkcji. Spowoduje to możliwość wprowadzenia do obrotu w szczycie sezonu zwiększonej masy 
towarowej, co wpłynie na poprawę terminowości dostaw oraz wzrost obrotów. Planowany do końca 2004 r. wzrost 
mocy produkcyjnych wynikający z zainstalowania nowych maszyn i urządzeń wynosi ok. 40%.  

5.7. Optymalizacja oferty produktowej 

Znaczący wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wysokość generowanych przez Spółkę oraz Grupę 
Koelner marż ma dostosowanie oferty produktowej do zapotrzebowania na rynku. W związku z tym Emitent planuje 
rozbudowę oferty asortymentowej, szczególnie w segmencie narzędzi i elektronarzędzi, oraz rezygnację  
z asortymentów zalegających długo na stanach magazynowych i o znikomym udziale w strukturze sprzedaży.  

5.8. Wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych 
Emitent jest w trakcie wdrażania lub planuje wprowadzenie następujących zintegrowanych systemów 
informatycznych, które powinny umożliwić bardziej efektywne zarządzanie Spółką, redukcję kosztów oraz 
umocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej: 
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− systemu MRP/DRP umożliwiającego zarządzanie logistyką sprzedaży i dostaw, 

− systemu harmonogramowania i planowania produkcji, 

− systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), 

− systemu controllingu. 

5.9. Dostosowanie struktury organizacyjnej Emitenta oraz wprowadzenie motywacyjnego 
programu dla kadry zarządzającej 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wyniki Emitenta będzie umiejętność dostosowania struktury organizacyjnej 
do wymagań związanych z rozwojem i upublicznieniem Spółki, a w szczególności – wprowadzenia na szeroką skalę 
controllingu finansowego oraz zarządczego. Ponadto wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych 
pracowników Koelner S.A. powinno wywrzeć pozytywny wpływ na rentowność Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 

5.10. Wprowadzenie Akcji Spółki do publicznego obrotu 

Emisja publiczna dostarczy środków na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto 
spodziewanym efektem wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu jest umocnienie wiarygodności Spółki  
w oczach dostawców i odbiorców. 

Wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu pozwala na poprawę dostępu do źródeł finansowania, dzięki 
czemu możliwy będzie jej dalszy rozwój. 

5.11. Sprawne przeprowadzenie transakcji fuzji i przejęć na rynku krajowym oraz w Europie 
Środkowo-Wschodniej 

Strategia Emitenta zakłada przejmowanie firm konkurencyjnych na rynku krajowym oraz na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej, co powinno wywrzeć pozytywny wpływ na wartość przychodów oraz marże Emitenta. 

Poza opisanymi powyżej czynnikami mogącymi wywrzeć istotny wpływ na wyniki Spółki w perspektywie kolejnych 
12 miesięcy Emitent nie przewiduje, iż zaistnieją inne istotne zdarzenia. 

6. Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej 

6.1. Strategia rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Strategia Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej zakłada: 

− Osiągnięcie pozycji lidera na rynku zamocowań w Polsce (z ok. 25-30-proc. udziałem w rynku)  
i znaczącego podmiotu na rynku narzędzi i elektronarzędzi (z ok. 5-10-proc. udziałem w rynku); 

− Osiągnięcie ok. 20-30-proc. udziału w rynku mocowań budowlanych oraz ok. 5-proc. udziału w rynku 
narzędzi i elektronarzędzi w Europie Środkowo-Wschodniej; 

− W odniesieniu do rynków zachodnioeuropejskich – intensyfikację sprzedaży oraz wchodzenie na nowe 
rynki.  

Strategia ta będzie realizowana poprzez: 

− Wprowadzanie nowych towarów i produktów; 

− Dopasowanie zakresu oferty asortymentowej do oczekiwań klientów; 

− Utrzymanie obecnej wysokiej jakości oferowanych towarów i produktów; 

− Utrzymanie konkurencyjnych cen w odniesieniu do zagranicznych konkurentów; 

− Poprawę szybkości obsługi klientów; 

− Wprowadzenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania, obsługi zamówień, 
produkcji i centralizację gospodarki magazynowej; 

− Stałe podnoszenie profesjonalizmu personelu; 

− Zwiększanie sprawności organizacyjnej i dopasowanie jej do wymogów dynamicznie rozwijającej się 
organizacji. 
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Emitent działa w segmencie towarów i produktów przeznaczonych dla profesjonalistów i półprofesjonalistów  
i w związku z tym przywiązuje dużą uwagę do jakości produktu, zakresu oferty asortymentowej oraz odpowiedniego 
poziomu obsługi zapewnianej partnerom handlowym. Motorem dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej ma być przede wszystkim rozszerzanie oferty asortymentowej oraz ekspansja na 
rynkach eksportowych (poprzez rozbudowę sieci sprzedaży oraz proces fuzji i przejęć). Szczególnie dynamicznie 
Spółka rozszerza swoją ofertę w segmencie elektronarzędzi, których dotychczasowa oferta opierała się przede 
wszystkim na imporcie towarów Black & Decker. W 4 kwartale 2004 roku planowane jest wprowadzenie własnej 
linii elektronarzędzi, w której skład mają wejść: wiertarki, szlifierki, wkrętarki, piły stołowe, wyrzynarki, opalarki, 
wkrętarki sieciowe, przystawki do cięcia blach. W odniesieniu do segmentu mocowań budowlanych planowane jest 
rozszerzenie asortymentu głównie w zakresie mocowań do hydrauliki oraz instalacji elektrycznych. Wprowadzaniu 
nowych produktów ma towarzyszyć redukcja asortymentów, których udział w strukturze sprzedaży nie jest 
znaczący. 

Zakłada się dynamiczny wzrost rynków narzędzi oraz elektronarzędzi oraz – w mniejszym stopniu – mocowań 
budowlanych, tak więc w perspektywie kilku lat sprzedaż na rynek krajowy, nadal będzie stanowiła istotną część 
sprzedaży Spółki.  

Plany strategiczne Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zakładają umacnianie pozycji w segmencie dla 
profesjonalistów i półprofesjonalistów oferującego wyroby o stosunkowo wysokich parametrach technicznych, 
których obecność w masowych kanałach dystrybucji jest niewielka, a cena nie jest najważniejszym kryterium 
wyboru. W związku ze strategią Emitenta, która zakłada obecność produktów firmy na wymagającym segmencie 
budownictwa przemysłowego, które ucierpiało w zdecydowanie mniejszym stopniu od budownictwa 
mieszkaniowego, Spółce udało się uniknąć agresywnej walki cenowej z małymi, niszowymi często producentami 
oraz dostawcami elementów mocowań i narzędzi. 

Efektywne wykorzystanie możliwości segmentu, w którym plasuje swoje wyroby Emitent, będzie wymagało 
dalszego wzmocnienia działu marketingu i wdrożenia globalnej strategii marketingowej Spółki na najbliższe lata. 
Strategia marketingowa Koelner S.A. skierowana jest na budowanie silnych marek oraz zwiększenie ich 
rozpoznawalności na rynkach krajowych i zagranicznych. Ponadto – w celu systematycznej rozbudowy i modyfikacji 
asortymentu produktów i towarów zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz promocji sprzedaży – podejmowane są 
następujące działania: 

− zwiększanie budżetu na badania i rozwój nowych produktów; 

− opracowywanie nowego wzornictwa dla wprowadzanego asortymentu; 

− zwiększanie nakładów na ekspozycję w punktach sprzedaży. 

Działania te pozwalają na zróżnicowanie marek należących do Emitenta, a przez to na większe wyróżnienie oferty 
Spółki na tle oferty konkurencji. Powinno się to przyczynić do większej kontroli nad uzyskiwanymi marżami oraz 
zwiększyć wartość sprzedaży i globalny udział w rynku.  

Dodatkowo w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej Koelner S.A. planuje zwiększenie mocy produkcyjnych 
oraz rozbudowę centrum logistycznego, a przez to uzyskanie możliwości oferowania większych ilości wyrobów na 
rynku krajowym oraz możliwość zwiększenia eksportu przy jednoczesnym poszerzeniu oferty. Dzięki zakupowi  
w latach 2004-2005 ok. 80 nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych przez Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 
powinna stać się możliwa likwidacja ograniczeń wynikających z niewystarczających mocy produkcyjnych głównie 
w odniesieniu do mocowań suchej zabudowy wnętrz oraz izolacji fasadowych. Ponadto Emitent planuje rozbudowę 
bazy logistycznej na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności strategia dystrybucyjna 
Emitenta zakłada rozbudowę i modernizację centrum logistycznego we Wrocławiu przy stopniowym ograniczaniu 
liczby magazynów regionalnych, których działalność ze względu na małą skalę nie daje możliwości generowania 
odpowiednio wysokich marż.  

Jednocześnie planowana jest budowa regionalnych centrów dystrybucji hurtowej i detalicznej (zarówno w Polsce jak 
i za granicą) w oparciu o sprawdzony model funkcjonującego centrum we Wrocławiu. Celem regionalnych centrów 
dystrybucyjnych jest zaoferowanie odbiorcom profesjonalnym i półprofesjonalnym szerokiego wyboru asortymentu 
wyrobów charakteryzującego się dobrą jakością i konkurencyjną ceną. Centra te będą zlokalizowane w atrakcyjnych 
regionach w Polsce (Warszawa, Kraków, Górny Śląsk, Poznań, Trójmiasto – wraz z magazynem eksportowo-
importowym, Łódź, Szczecin) i za granicą (Bukareszt, Wilno, Praga, Sofia).  

W odniesieniu do rynków zagranicznych strategia Emitenta zakłada rozwój sprzedaży poprzez zlokalizowane za 
granicą dystrybucyjne spółki zależne oraz rozwój sieci dystrybucji (m.in. w Niemczech i Francji). Rynki 
zachodnioeuropejskie są rynkami dojrzałymi, a Grupa Koelner – oferując towary i produkty charakteryzujące się 
niższymi cenami przy porównywalnej jakości – jest w stanie dynamicznie zwiększać swoją sprzedaż i uzyskiwać 
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odpowiedni poziom marż nawet przy realizacji stosunkowo niewielkich zamówień, w tym poprzez sprzedaż do sieci 
supermarketów.  

Powyższe działania umożliwią wykorzystanie korzyści ze skali produkcji i dystrybucji Grupy Koelner, poprawę 
terminowości dostaw oraz bardziej elastyczne dopasowanie oferty produktowej do aktualnych potrzeb rynku  
i w konsekwencji powinny wywrzeć pozytywny wpływ na wysokość obrotów i marż. 

Ponadto strategia Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zakłada koncentrację na kluczowych kompetencjach  
i obszarach działania. W związku z tym 28 września 2004 r. dokonano sprzedaży posiadanych udziałów Modeco 
Stone Sp. z o.o. (spółki stowarzyszonej zajmującej się importem, obróbką oraz sprzedażą granitów i marmurów), 
której działalność różni się od linii biznesowej Grupy Koelner. 

W wyniku realizacji opisanego powyżej planu rozwoju Grupa Koelner powinna umocnić oraz rozbudować przewagi 
konkurencyjne oraz znacznie poszerzać paletę oferowanych przez siebie towarów i produktów.  

6.2. Zamierzenia inwestycyjne Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej 

Możliwości realizacji strategii rozwoju Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej są uzależnione przede wszystkim od: 

− pozyskania środków finansowych na rozwój, 

− zrealizowania w terminie zamierzeń inwestycyjnych. 

Realizacji wybranej przez Grupę Koelner strategii rozwoju mają służyć planowane projekty inwestycyjne. Łączne 
nakłady inwestycyjne w okresie od II półrocza 2004 roku do końca 2006 roku powinny zdaniem Emitenta zamknąć się 
kwotą około 92-110 mln zł. Charakterystykę planowanych projektów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela: 

Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Koelner w okresie od II półrocza 2004 do końca roku 2006 

Lp. Projekt Opis  Wielkość wydatków  

(w mln zł) 

1. Modernizacja i rozbudowa działu 
logistyki i magazynów 

Inwestycje budowlane w magazynach, siedzibie i biurach Spółki, 
zakup wyposażenia 

11-13 

2. Rozbudowa potencjału 
produkcyjnego pod nowe 
asortymenty 

Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, oprzyrządowania oraz 
akcesoriów produkcyjnych, projekt automatyki i robotyki działu 
produkcji 

16-20 

3. Rozbudowa sieci sprzedaży na rynku 
krajowym 

Budowa 7 nowych regionalnych centrów dystrybucji hurtowej 
oraz detalicznej (Warszawa, Kraków, Górny Śląsk, Poznań, 
Trójmiasto – wraz z magazynem eksportowo-importowym, Łódź, 
Szczecin) 

14-17 

4. Rozwój sieci spółek zagranicznych Rozwój i dokapitalizowanie obecnie istniejącej sieci sprzedaży 
oraz akwizycje podmiotów z branży w Europie Środkowo- 
-Wschodniej, powołanie przedstawicielstw w Europie Zachodniej 

20-25 

5. Wprowadzenie nowych asortymentów 
produktów i towarów 

Zakup środków trwałych (nie służących bezpośrednio do 
produkcji), promocja marki oraz zwiększenie środków obrotowych 

8-10 

6. Konsolidacja rynku polskiego Przejmowanie podmiotów konkurencyjnych działających na rynku 
polskim 

20,0 

7. Inwestycje w IT Zakup i wdrożenie programu CRM, zakup nowych serwerów  
i komputerów, rozbudowa sieci komputerowych, zakup  
i wdrożenie programu do harmonogramowania i planowania 
produkcji wraz z dokończeniem wdrożenia MFG PRO i programu 
controllingowego 

2-3 

8. Inwestycje w jakość i PR Rozbudowa działu projektowania i rozwoju produktów, uzyskanie 
dodatkowych certyfikatów jakościowych, utworzenie działu PR i IR 

1-2 

 Razem  92-110 
Źródło: Emitent 

Realizacja głównego celu strategicznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej, polegającego na wzmocnieniu pozycji 
lidera w Polsce i osiągnięciu pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie mocowań budowlanych 
oraz znaczącego podmiotu w segmencie narzędzi i elektronarzędzi, prowadzona będzie poprzez: 

1. Projekt rozbudowy regionalnych centrów dystrybucji, którego główne założenia obejmują:  

− budowę w roku 2005 pięciu regionalnych centrów dystrybucji hurtowej i detalicznej, w tym trzech w kraju 
(Warszawa, Śląsk, Poznań) oraz dwóch zagranicznych – w Bukareszcie i w Wilnie. 
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− budowę w roku 2006 sześciu regionalnych centrów dystrybucji hurtowej i detalicznej, w tym czterech  
w kraju (Trójmiasto, Kraków, Łódź i Szczecin) i dwóch zagranicznych – w Pradze i Sofii. 

2. Rozbudowę i modernizację działu logistyki i magazynów. Dzięki inwestycjom budowlanym oraz związanym 
z zakupem wyposażenia możliwe powinno stać się zwiększenie skali sprzedaży oraz przyspieszenie terminu 
realizacji dostaw. 

3. Rozbudowę potencjału produkcyjnego oraz wprowadzenie nowych asortymentów. W związku z tym, iż celem 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest zbliżenie oferty asortymentowej do zakresu oferowanego przez 
konkurentów zachodnioeuropejskich, konieczny jest zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz innych 
środków trwałych umożliwiających zwiększenie zakresu oferty oraz skali sprzedaży. Z celem tym związane 
są także wydatki na promocję sprzedaży oraz dalsze podnoszenie jakości towarów i produktów oferowanych 
przez Grupę Koelner. 

4. Rozwój produkcji i zmianę organizacji Spółki. Reorganizacja metod zarządzania i zastosowanie na szeroką 
skalę procedur controllingu pozwoli na realizację założeń strategicznych Emitenta oraz ułatwi proces 
wdrażania ISO. Działania skierowane na rozwój procesu produkcji oraz logistyki prowadzone będą w oparciu 
o najnowsze technologie obejmujące m.in. zaawansowany system informatyczny. System ten przewiduje 
głęboką informatyzację gospodarki logistycznej zarówno w odniesieniu do zakupu surowców i towarów 
handlowych, jak i organizacji wysyłek towarów gotowych na kraj i zagranicę. Plany Spółki zakładają również 
inwestycje w dział wdrożeń oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych. 

5. Politykę przejęć firm konkurencyjnych na rynku krajowym i zagranicznym (w Europie Środkowo- 
-Wschodniej). Strategia przejmowania spółek na rynku krajowym ma na celu (oprócz zwiększenia udziału  
w rynku) rozbudowę potencjału produkcyjnego, skrócenie łańcucha dostaw oraz uzyskanie oszczędności  
z tytułu redukcji kosztów. Realizacja polityki ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej ma doprowadzić do 
przejęcia części rynków zagranicznych w branży budowlanej, na których sprzedawany jest asortyment 
oferowany przez Koelner S.A., oraz do umocnienia pozycji Spółki w stosunku do znaczących konkurentów  
z Europy Zachodniej. Wynika to zarówno z podejmowanych działań marketingowych, jak również  
z korzystnego stosunku jakości do ceny, szczególnie wobec produktów oferowanych przez producentów 
zachodnich. Reasumując, stworzenie korzystnych warunków rozwoju firmy po zakończeniu projektu przejęć 
firm konkurencyjnych umożliwi ugruntowanie pozycji marki Spółki i intensyfikację sprzedaży zagranicznej, 
szczególnie w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej. Ponadto intensyfikacja sprzedaży eksportowej 
powinna wypłynąć na zmniejszenie ryzyka kursów walutowych wiążącego się ze znaczącym wolumenem 
importowanych przez Spółkę surowców i półfabrykatów. 

Plany strategiczne Emitenta w zakresie fuzji i przejęć zakładają: 

− Zakup od 51% do 100% udziałów w firmie słowackiej (dystrybutor). Koszty tej transakcji planowanej na 
początek 2005 roku szacowane są na ok. 5-10 mln zł i w wyniku jej realizacji możliwe będzie wejście 
Grupy Koelner na nowy rynek. 

− Przejęcie 100% udziałów w krajowym producencie elementów metalowych w roku 2005. Szacunkowe 
koszty wiążące się z tą inwestycją wynoszą ok. 15 mln zł, z czego nakłady w wysokości ok. 8 mln zł będą 
się wiązać z dokapitalizowaniem spółki. Transakcja ta ma na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego, 
obniżenie kosztów produkcji oraz osiągnięcie oszczędności wynikających z redukcji stanu zapasów. 

− Przejęcie na przełomie lat 2005 i 2006 100% udziałów w dwóch małych polskich spółkach 
dystrybucyjnych, gdzie cena każdego z podmiotów szacowana jest na ok. 2-3 mln zł. Dzięki tej transakcji 
możliwe będzie zwiększenie marż i dotarcie do nowych odbiorców. 

7. Prognozy  
Emitent nie zamieścił prognoz wyników finansowych. 
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ROZDZIAŁ VII – DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, 
OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 

1. Opis podstawowych zasad zarządzania Emitentem 
1.1. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta 

Organami Emitenta są: (1) Walne Zgromadzenie, (2) Rada Nadzorcza i (3) Zarząd. 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Emitenta podejmującym decyzje we wszystkich strategicznych 
sprawach Emitenta. 

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Emitenta i wykonującym prawa  
i obowiązki prawem przewidziane. 

Zgodnie z § 28 Statutu Emitenta działalnością Emitenta kieruje Zarząd, który zarządza i rozporządza jej majątkiem 
ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Emitentowi. Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Zarząd może 
składać się z jednego do trzech członków. Obecnie Zarząd Emitenta składa się z dwóch członków: 

(1) Prezesa Zarządu – odpowiedzialnego za całokształt zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta oraz Grupy 
Kapitałowej, 

(2) Wiceprezesa Zarządu (Wiceprezesa ds. Handlowych) – odpowiedzialnego za dział logistyki, sprzedaży  
i marketingu oraz za kluczowych Klientów Spółki. 

Oprócz powyższych osób w skład struktury zarządzającej Emitenta wchodzi prokurent samoistny, który zajmuje 
stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych. Zwraca się uwagę, iż w strukturze Emitenta nomenklatura oznaczająca 
strukturę korporacyjną (Wiceprezes Zarządu i prokurent) oraz nomenklatura oznaczająca strukturę organizacyjną 
(Wiceprezes ds. Handlowych i Wiceprezes ds. Finansowych) nie są tożsame. O ile Wiceprezesem ds. Handlowych 
jest Wiceprezes Zarządu, to Wiceprezesem ds. Finansowych jest prokurent Spółki. 

Członkowie Zarządu oraz prokurent kierują wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi, w tym podejmują 
decyzje finansowe w zakresie przyjętych dla tych komórek organizacyjnych budżetów, i są odpowiedzialni za 
działalność tych komórek. Do obowiązków Członków Zarządu oraz prokurenta należy także rekrutacja personelu 
zatrudnionego w podległych im komórkach organizacyjnych Spółki. 
Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce nie istnieją regulaminy Rady Nadzorczej, Zarządu ani Walnego 
Zgromadzenia Spółki. Zarząd oświadcza, że regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej zostaną uchwalone  
i wprowadzone w życie niezwłocznie po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji, których dotyczy niniejszy 
Prospekt. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej będzie dostępna dla inwestorów na stronie internetowej Spółki. 

1.2. Kompetencje decyzyjne 

1.2.1. Walne Zgromadzenie 

Najwyższą władzą Emitenta jest Walne Zgromadzenie. Kompetencje, organizacja i zasady podejmowania uchwał 
przez Walne Zgromadzenie są uregulowane przez Statut Emitenta oraz KSH. 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia 

Stosownie do art. 399 § 1 KSH oraz § 11 Statutu, Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne 
albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie, nie później niż do końca czerwca 
każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd (a) z własnej inicjatywy, (b) na 
wniosek Rady Nadzorczej, (c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 kapitału 
zakładowego Emitenta, (d) na wniosek zawarty w uchwale porządkowej Walnego Zgromadzenia, (e) w przypadku 
powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu lub cały Zarząd w celu powzięcia uchwały  
o odwołaniu członka Zarządu lub całego Zarządu; w tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia podejmują członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji Członków Zarządu, (f) na 
żądanie każdego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu § 19 Statutu Emitenta. Zarząd ma obowiązek 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia wpływu stosownego wniosku. W razie 
niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w przepisanym terminie, prawo jego zwołania przysługuje 
akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie – po uzyskaniu upoważnienia sądu rejestrowego, Radzie Nadzorczej, 
jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub łącznie co 
najmniej dwóm Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej w rozumieniu § 19 Statutu Emitenta. 
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Stosownie do art. 402 KSH oraz § 13 ust. 1 Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie  
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej 21 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy 
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, 
jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, 
ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych 
postanowień statutu. Walne Zgromadzenia Emitenta mogą odbywać się w siedzibie Emitenta oraz w miejscowości 
będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Emitenta. 

Wymagania dotyczące quorum i większości 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Emitenta oraz art. 408 KSH, Walne Zgromadzenie jest ważne i władne do 
podejmowania wiążących uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane, bez względu na liczbę reprezentowanych na 
nim akcji. 

Zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Emitenta, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz 
odmiennych postanowień Statutu, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Statut nie przewiduje 
odmiennych wymagań dotyczących większości głosów. 

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH uchwała w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub  
w całości wymaga większości co najmniej 4/5 głosów. Większości 4/5 głosów wymaga również powzięcie przez 
Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do 
pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w przypadku podwyższania przez 
Zarząd kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (art. 447 KSH). 
Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy: 
(a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy, (b) sposobu podziału zysku bądź pokrycia strat za 
poprzedni rok obrotowy; (c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, (d) dokonania wyboru nowych 
organów Emitenta, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Emitenta, do wyłącznej kompetencji 
Walnego Zgromadzenia należą sprawy: (a) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, (b) zmian 
Statutu Emitenta, (c) emisji obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji 
Emitenta, (d) emisji warrantów subskrypcyjnych, (e) ustalania zasad wynagradzania i wynagrodzenia członków 
Rady Nadzorczej, (f) połączenia lub rozwiązania Emitenta oraz wyboru likwidatorów, (g) zbycia i wydzierżawiania 
przedsiębiorstwa Emitenta lub ustanowienia na nim prawa użytkowania, (h) roszczeń o naprawienie szkody wobec 
członków organów Emitenta lub założycieli Emitenta z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym 
działaniem. Ponadto zgodnie z § 26 ust. 7 Statutu Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd lub jego 
poszczególnych członków przed upływem kadencji. 

1.2.2. Rada Nadzorcza 

Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej są uregulowane przez Statut Emitenta oraz KSH. 

Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej 
Zgodnie z art. 385 § 1 KSH rada nadzorcza spółki publicznej składa się z co najmniej pięciu członków. Zgodnie  
z § 18 Statutu w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 8 członków łącznie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, 
powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 20 Statutu Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy  
5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W przypadku przeprowadzenia wyboru członka Rady 
Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, kadencja tego członka Rady Nadzorczej upływa razem z upływem 
kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza została powołana na ostatnią kadencję Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 9 czerwca 2003 roku (akt not. Rep. A Nr 3534/2003, Elżbieta Radojewska – notariusz we 
Wrocławiu). 

Jeżeli choć jedna seria akcji Spółki zostanie dopuszczona do publicznego obrotu papierami wartościowymi, w skład 
Rady Nadzorczej powinno wchodzić nie mniej niż trzech członków zwanych Niezależnymi Członkami Rady 
Nadzorczej (§ 19 ust. 1 Statutu Emitenta). Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Emitenta Niezależni Członkowie Rady 
Nadzorczej nie mogą: (a) być Podmiotem Powiązanym (tj. podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta, 
podmiotem zależnym od podmiotów dominujących, członkiem organów Emitenta i tych podmiotów oraz innym 
wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem tych podmiotów, jak również ich małżonkiem, rodzeństwem, 
wstępnymi lub zstępnymi) ani małżonkiem, wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub 
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członkiem organów Emitenta lub Podmiotu Powiązanego, (b) być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia 
pracownika Emitenta lub Podmiotu Powiązanego, (c) bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek 
interesów z Emitentem lub Podmiotami Powiązanymi, (d) być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, 
właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni czy innego przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie. 

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Osoby 
reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych 
akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, 
nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez 
odpowiednią grupę akcjonariuszy (utworzoną zgodnie z zasadami opisanymi powyżej) obsadza się w drodze 
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków 
Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu,  
o którym mowa powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady 
Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Stosownie do art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej 
jednego członka Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa powyżej, wygasają przedterminowo mandaty 
wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu oddzielnymi grupami każdej akcji 
przysługuje jeden głos bez przywilejów i ograniczeń. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami nie można zagwarantować, że trzech członków Rady Nadzorczej będzie spełniało kryteria 
bycia Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanie uchwał 

Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecna co najmniej 
połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Rada Nadzorcza 
zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem  
art. 388 § 4 KSH, mogą odbywać się przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione 
będzie, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak 
również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi 
dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych na porządku obrad. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, 
dopuszczalne jest podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym. Zgodnie z art. 388 § 4 KSH, podejmowanie 
uchwał w trybach, o których mowa powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania 
członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący,  
z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane 
są za pomocą pisemnych zaproszeń zawierających porządek obrad posiedzenia wysłanych za potwierdzeniem 
odbioru na adres do doręczeń członka Rady Nadzorczej na co najmniej dziesięć dni przed terminem posiedzenia. 
Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego 
adres poczty elektronicznej. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane 
członkom Rady Nadzorczej w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej siedem dni przed datą 
posiedzenia. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział Członkowie Zarządu z głosem doradczym. 

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta podejmuje uchwały bezwzględną większością 
głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Zgodnie z § 25 ust. 3 Statutu co najmniej dwóch z obecnych na posiedzeniu 
Niezależnych Członków Rady Nadzorczej musi głosować za uchwałą Rady Nadzorczej dotyczącą: (a) ustalenia 
wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu, (b) wyrażenia zgody członkom Zarządu na zajmowanie 
się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub 
spółdzielni, a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub 
spółdzielni jest większy niż 5% lub jeżeli na mocy statutu lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby 
jednego członka zarządu lub organu nadzorczego, (c) zawarcia lub zmiany przez Emitenta umowy lub umów  
z Podmiotem Powiązanym (zdefiniowanym w trzecim akapicie części „Skład, powoływanie i kadencja Rady 
Nadzorczej" powyżej, (d) wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań 
finansowych.  

Kompetencje Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki i wykonującym prawa i obowiązki 
prawem przewidziane. Zgodnie z art. 390 KSH, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może 
jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Jeżeli Rada 
Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego 
spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności 
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nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd 
obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. 

Oprócz spraw wskazanych w poprzednim punkcie do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:  
(a) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego, oraz innych organizacji 
gospodarczych, (b) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów finansowych (budżetów) 
Emitenta, (c) uprzednie zatwierdzanie wydatków powyżej dwóch milionów złotych, dotyczących pojedynczych 
transakcji lub serii powiązanych transakcji, nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza 
zwykły zarząd Emitentem, (d) uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów Emitenta, których 
wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych, zarówno w pojedynczej, jak i w serii 
powiązanych transakcji, chyba że transakcja jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie Emitenta, (e) wyrażanie 
zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Emitenta z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych innych niż 
kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu Emitentem, powyżej dwóch milionów złotych, ponad 
kwotę określoną w budżecie, (f) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez 
Emitenta powyżej kwoty jednego miliona złotych, (g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań 
pozabilansowych w pojedynczej transakcji lub w serii powiązanych transakcji na kwotę przekraczającą dwa miliony 
złotych ponad kwotę zatwierdzoną w budżecie, (h) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążenie 
nieruchomości lub ich części ułamkowych, (i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, (j) delegowanie ze swego grona 
członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członków Zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków. 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące (i) ustalenia wynagrodzenia i warunków zatrudnienia członków Zarządu,  
(ii) wyrażenia zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, (iii) zawarcie lub 
rozwiązanie umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką oraz (iv) wybór biegłego rewidenta wymagają głosowania 
za uchwałą co najmniej dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. 

1.2.3. Zarząd 
Kompetencje, organizacja i zasady działania Zarządu są uregulowane przez Statut Emitenta oraz KSH. 

Skład, powoływanie i kadencja Zarządu 

Zgodnie z § 27 Statutu Emitenta, Zarząd składa się z jednego do trzech członków, łącznie z Prezesem, 
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z art. 368 § 3 KSH do Zarządu mogą być 
powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat 
członka wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok jego kadencji. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, może być odwołany przez Walne 
Zgromadzenie przed upływem kadencji. 

Posiedzenia Zarządu i podejmowanie uchwał 

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu 
Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Emitenta. 
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 

Kompetencje Zarządu 

Zgodnie z § 28 Statutu Emitenta Zarząd kieruje działalnością Emitenta, zarządza i rozporządza jego majątkiem 
ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Emitentowi, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich 
sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do końca trzeciego miesiąca od 
zakończenia roku obrotowego Zarząd Emitenta sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  
z działalności Emitenta. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Emitenta, po ich zaopiniowaniu 
przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych 
rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie art. 382 § 3 
KSH nie później niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 

Reprezentacja Spółki 

Zgodnie z § 27 ust. 2 Statutu Emitenta reprezentuje każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Prokura ustanawiana 
jest jednomyślnie przez Zarząd. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. Na dzień sporządzenia 
Prospektu w Spółce jest ustanowiony prokurent. Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego prokura obejmuje 
umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura 
nie może być ograniczona ze skutkiem wobec osób trzecich. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności, 
prawnej na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, oraz do zbywania  
i obciążania nieruchomości prokurent musi posiadać pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. 1093 KC). 
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1.3. Struktura organizacyjna Emitenta 

 
Opis struktury organizacyjnej Koelner S.A. 

W strukturze organizacyjnej Emitenta podstawowe kompetencje zarządzania posiadają Prezes oraz dwaj Wiceprezesi 
– Wiceprezes ds. Handlowych oraz Wiceprezes ds. Finansowych. Wiceprezes ds. Handlowych pełni funkcję 
Wiceprezesa Zarządu, zaś Wiceprezes ds. Finansowych jest prokurentem Emitenta (patrz punkt 1.1 powyżej).  
Prezes Zarządu Emitenta ma nadrzędną pozycję nad Wiceprezesami Spółki, którzy mu podlegają. Prezesowi Zarządu 
podlega również bezpośrednio Pełnomocnik ds. ISO. Funkcja tego ostatniego polega na koordynowaniu 
wprowadzania standardów ISO w przedsiębiorstwie Emitenta. Bezpośrednio Prezesowi Zarządu podlega również 
dział administracji, w ramach którego wydzielone są działy kadr oraz BHP. Prezesowi Zarządu Emitenta podlega 
również bezpośrednio KTS, a pośrednio spółki zależne Emitenta (patrz punkt 1.4 poniżej). 
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Wiceprezesowi ds. Finansowych podlega główny księgowy Spółki, który kieruje dwoma działami księgowości: 
działem księgowości kosztowej oraz działem księgowości finansowej. 

Wiceprezesowi ds. handlowych podlegają działy logistyki oraz dział sprzedaży i marketingu. Ponadto Wiceprezes 
ds. Handlowych bezpośrednio odpowiada za kluczowych klientów Emitenta. Dział logistyki podlegający 
Wiceprezesowi ds. Handlowych obejmuje dział zakupów, dział transportu i spedycji oraz magazyny zaopatrzeniowe. 
Dział zakupów jest podzielony na działy: zakupów importowych, zakupów krajowych oraz zakupów surowców.  
W ramach magazynów zaopatrzeniowych wyodrębnione są magazyny surowców oraz skład celny.  

W ramach działu sprzedaży i marketingu, który również podlega Wiceprezesowi ds. Handlowych, wydzielone jest: 
Centrum logistyki sprzedaży towarów handlowych, dział eksportu, dział sprzedaży krajowej oraz dział promocji  
i reklamy. Pod dział sprzedaży krajowej podlegają wszystkie oddziały sprzedaży Emitenta w Polsce, które nie są 
spółkami zależnymi Emitenta. W ramach centrum logistyki wydzielone są z kolei dział obsługi klienta oraz 
magazyny towarów handlowych. 

W strukturze Spółki jedynie członkowie Zarządu oraz prokurent Spółki mają kompetencję do reprezentowania 
Emitenta na zewnątrz. 

Ponadto w Spółce wydzielony jest dział planowania strategicznego, który dzieli się na dział informatyki oraz dział 
controllingu (które nie zostały ujęte w powyższym schemacie organizacyjnym). Dział planowania strategicznego jest 
niezależny od Zarządu Emitenta i podlega bezpośrednio Radzie Nadzorczej Emitenta.  

1.4. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej 

 
Opis struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej 

W ramach Grupy Kapitałowej Emitenta wszystkie spółki zależne, zarówno usługowa Koelner-Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o., jak i spółki dystrybucyjne polskie (Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. oraz Koelner Centrum Sp. z o.o.)  
i zagraniczne (patrz punkt 25.3 Rozdział IV) podlegają bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Finansowych Emitenta, zaś 
pośrednio Prezesowi Zarządu Emitenta. Wiceprezes ds. Finansowych Emitenta pełni ogólny nadzór nad 
działalnością spółek zależnych. 
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Spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. dzieli się na zasadnicze trzy segmenty, które podlegają zarządowi 
tej spółki. Są to: dział badawczo-rozwojowy, stanowisko kierownika produkcji oraz służba zdrowia. Dział 
badawczo-rozwojowy dzieli się na trzy poddziały: narzędziownię, biuro konstrukcyjne oraz dział utrzymania ruchu. 
Na czele działu badawczo-rozwojowego stoi kierownik, który jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zarządem 
KTS. Kierownik produkcji jest stanowiskiem samodzielnym, podlegającym bezpośrednio zarządowi KTS. 
Kierownik produkcji jest przełożonym następujących działów: działu przetwórstwa tworzyw sztucznych, działu 
DIY, działu lekkich konstrukcji przemysłowych oraz dwóch działów montażu. Na czele każdego z tych działów stoi 
osoba bezpośrednio odpowiedzialna przed kierownikiem produkcji. Dział służby zdrowia jest powołany w spółce ze 
względu na to, iż jej przedsiębiorstwo posiada status zakładu pracy chronionej (patrz punkt 2.6 poniżej). Na czele 
służby zdrowia stoi Kierownik Przychodni. Poza członkami zarządu KTS żadna z osób nie posiada kompetencji do 
reprezentowania spółki na zewnątrz.  

2. Informacje o strukturze zatrudnienia 

2.1. Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta 

Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2004 r. w spółce Emitenta zatrudnionych jest 198 osób.  
W spółce Emitenta realizowana jest polityka racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich. 

Zatrudnienie w spółce Emitenta 

 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Liczba pracowników 198 150 118 51 
Źródło: Koelner S.A. 

Rodzaje umów, na podstawie których jest świadczona praca  

Rodzaj umowy 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

okres próbny 25 0 0 0 

czas określony 64 50 28 27 

czas nieokreślony 109 100 90 24 
Źródło: Koelner S.A. 

W przedsiębiorstwie Emitenta dominują pracownicy z wykształceniem średnim, którzy stanowią ponad 50% 
zatrudnionych. Strukturę zatrudnienia według wykształcenia przedstawia poniższa tabela. 

Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników 

Wykształcenie 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

wyższe 45 28 23 10 

policealne  12 10 7 1 

średnie zawodowe/licealne 101 76 60 17 

zasadnicze zawodowe 29 27 20 19 

podstawowe 11 9 8 4 
Źródło: Koelner S.A. 

Niezależnie od powyższego, Emitent zawarł szereg umów cywilnoprawnych. Ilość zawieranych umów 
cywilnoprawnych przedstawia się następująco: 

Umowy cywilnoprawne, na podstawie których świadczona jest praca 

Rok 30.06.2004 2003 2002 2001 2000 

zawarto 8 18 16 14 8 

rozwiązano 0 5 2 10 0 

pozostało 8 13 14 4 8 

obecnie obowiązujących:         47 
Źródło: Koelner S.A. 
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2.2. Podstawowe założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz dotychczasowy 
stopień płynności 

Polityka kadrowa Emitenta opiera się na promowaniu rozwoju zawodowego pracowników oraz stworzeniu 
bezpiecznych warunków pracy. Emitent stara się zatrudniać osoby mające wykształcenie średnie techniczne  
i wyższe. Pracodawca stosuje zasadę niedyskryminowania i zapewnia równe traktowanie i warunki zatrudnienia. 

Polityka motywacyjna Emitenta realizowana jest poprzez związanie wysokości płac pracowników  
z realizowanymi zadaniami. Regulamin wynagradzania przewiduje możliwość przyznania pracownikom premii 
uznaniowej w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo pracownicy wykonujący akwizycję na 
rzecz Emitenta otrzymują dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne (szczegóły poniżej w pkt 2.3). 

Płynność kadr 

Rok Przyjęcia Zwolnienia 

30.06.2004 54 6 

2003 14 48 

2002 102 32 

2001 50 5 
Źródło: Koelner S.A. 

2.3. Opis systemu wynagradzania oraz system świadczeń socjalnych 
Pracownikowi Emitenta przysługuje wynagrodzenie określone stawką miesięczną. Wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika ustala pracodawca w drodze negocjacji z pracownikiem. Pracownikowi oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą: 

− dodatkowe wynagrodzenie przewidziane przepisami kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, 
porze nocnej, za czas niezawinionego przez pracownika przestoju w pracy;  

− premia uznaniowa w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego, którą przyznaje pracodawca po 
uwzględnieniu możliwości finansowych oraz: (i) sumienności i staranności pracownika, (ii) absencji, (iii) 
stosunku do klientów i współpracowników; 

− dodatek funkcyjny oraz dodatek stały. 

Ponadto pracownicy wykonujący akwizycje na rzecz pracodawcy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne 
w zależności od ilości pozyskanych zleceń lub zamówień. Prowizja składa się z dwóch elementów: (i) określonej 
procentowo kwoty obliczanej od wpłat gotówkowych netto w danym miesiącu oraz (ii) określonej procentowo kwoty 
obliczonej od nadwyżki ponad cenę oddziałową z uwzględnieniem daty dokonania zapłaty za towar. Zasadą jest, iż 
im dłuższy okres zapłaty, tym mniejszy współczynnik procentowy. 

W przedsiębiorstwie Emitenta utworzono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przyjęty przez Emitenta 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady przyznawania świadczeń pracownikom. 
Środki zgromadzone w Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie m.in. pożyczek na cele mieszkaniowe, pomocy 
finansowej i rzeczowej, różnych form wypoczynku urlopowego i wakacyjnego. Świadczenia mają charakter zwrotny 
bądź bezzwrotny. Wypłata środków odbywa się w oparciu o umowę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 
Wnioski o udzielenie jednej z form pomocy finansowej z funduszu kwalifikuje pracodawca w uzgodnieniu  
z przedstawicielem załogi.  

Zestawienie średnich wynagrodzeń (brutto) w poszczególnych działach 

Dział 30.06.2004 2003 2002 2001 

administracja 1.569,03 1.546,99 1.603,91 1.571,08 

magazyn 2.833,14 2.267,50 2.393,32 2.124,02 

montaż automatyczny 0,00 0,00 1.521,46 1.693,43 

lakiernia 0,00 0,00 1.616,61 1.854,17 

księgowość 3.306,96 3.246,54 3.185,85 2.565,66 

finanse 4.238,71 3.769,43 3.386,47 3.866,11 

sekretariat 1.846,80 2.153,21 2.500,14 0,00 
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sprzedaż 2.997,11 3.078,57 3.119,14 2.385,00 

handlowy 2.523,14 2.666,32 2.606,95 0,00 

informatyka 3.655,14 4.379,78 4.383,38 0,00 

skład celny 2.866,41 2.690,99 2.895,34 1.788,70 

razem w całej spółce 2.643,43 2.725,58 2.728,74 2.178,63 
Źródło: Koelner S.A. 

Pracownicy Emitenta są objęci grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych 
podczas wykonywania pracy lub w drodze do/z pracy. Suma ubezpieczenia (na jedną osobę) wynosi 5.000 zł,  
a okres ubezpieczenia od 20 września 2003 r. do 19 września 2004 r. 

2.4. Informacja o działających związkach zawodowych oraz sporach zbiorowych i strajkach 

W Spółce i Grupie Kapitałowej nie działają żadne związki zawodowe. Spółka nie jest stroną w żadnym sporze 
zbiorowym.  

2.5. Zatrudnienie w podmiotach zależnych od Emitenta 

Nazwa spółki zależnej Zatrudnienie na dzień 30.06.2004 

(liczba osób) 

Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 18 

Koelner Centrum Sp. z o.o. 15 

Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 188 

Koelner, CZ s.r.o. 6 

SC Koelner-Romania S.r.l. 10 

Koelner-Bulgaria EOOD 3 

UAB Koelner-Vilnius 7 

Koelner-Kijów TOW 8 
Źródło: Koelner S.A. 

2.6. Status zakładu pracy chronionej spółki zależnej od Emitenta – Koelner-Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. 

Zakład „Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner" prowadzony w ramach samodzielnej działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Krystynę Koelner pod nazwą „Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner" na podstawie decyzji 
Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 lipca 1993 uzyskał status zakładu pracy chronionej  
w rozumieniu art. 28 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej. W dniu 24 maja 2004 roku Wojewoda Dolnośląski wydał 
decyzję stwierdzająca utratę z dniem 26 kwietnia 2004 r. statusu zakładu pracy chronionej przez Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner w związku z wniesieniem majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez Krystynę Koelner do 
spółki Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Na mocy decyzji z dnia 24 maja 2004 roku status zakładu pracy 
chronionej przyznano spółce Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. o.o. od dnia 26 kwietnia 2004 roku. Wojewoda 
Dolnośląski uznał iż spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. stanowi ciągłość działalności gospodarczej 
prowadzonej uprzednio przez Krystynę Koelner.  

Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej określa, iż nabycie statusu zakładu pracy chronionej wymaga spełnienia 
następujących warunków: 

(a) zatrudnianie co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych 
stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo zatrudnianie 
co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do 
znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

(b) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa 
i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania 
dostępności do nich, 

(c) jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne, 
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Na dzień 30 czerwca 2004 r. zatrudnienie w spółce Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. wynosiło 188 
osób, w tym 76 osób niepełnosprawnych (ok. 42%). Spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. spełnia 
warunek zapewnienia podstawowej specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług 
rehabilitacyjnych.  

Zgodnie z wymogami Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej, prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do 
tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundusz taki został utworzony w spółce 
Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. i uzyskuje środki z następujących źródeł: środków pochodzących ze 
zwolnień podatkowych określonych w ustawie, dotacji i subwencji, środków stanowiących różnicę pomiędzy kwotą 
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych a kwotą osiągniętego przez nich 
wynagrodzenia. Środki funduszu przeznaczane są na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz 
leczniczej osób niepełnosprawnych zatrudnionych w spółce Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.  

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej, Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. korzystała  
z szeregu zwolnień: 

(a) zwolnienia w zakresie podatków – podatek o nieruchomości przy czym środki uzyskanie z tytułu zwolnień 
przekazywane są przez zakład pracy chronionej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych; podatek od czynności cywilnoprawnych – jeżeli czynność przez niego dokonana 
pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,  

(b) zwolnienia w zakresie składek – składki w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, 
zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:  

(i) część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na ubezpieczenia emerytalne i 
chorobowe, finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

(ii) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenia 
emerytalne pracodawcy, finansuje budżet państwa, a w części odpowiadającej należnej składce na 
ubezpieczenie wypadkowe finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1993 r.  
o ochronie roszczeń pracowniczych (Dz.U. 2002, Nr 9, poz. 85, z późn. zmianami), jest zwolniona w całości  
w odniesieniu do wszystkich pracowników z opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.  

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000,  
Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami), spółka Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. odprowadza jako płatnik część 
podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w zakładzie na zakładowy fundusz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. 

3. Osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta 

3.1. Osoby zarządzające 

Podstawą reprezentacji spółki przez Prezesa oraz innych osób zarządzających jest uchwała powołująca danego 
członka zarządu oraz prokurenta do pełnienia przez nich funkcji. Z samego faktu powołania wypływa obowiązek 
reprezentowania spółki na zewnątrz oraz prowadzenia spraw spółki. Jest to stosunek o charakterze powierniczym 
(fiduciary duty), który opiera się na zaufaniu organu powołującego do poszczególnych członków zarządu lub 
prokurenta. Wyrazem tego, że stosunek ten opiera się na zaufaniu, jest m.in. możliwość odwołania członka zarządu 
lub prokurenta w każdym czasie i z natychmiastowym skutkiem. Nie jest to natomiast stosunek pracy, gdyż nie 
charakteryzuje się m.in. zobowiązaniem się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Między Spółką  
a osobami zarządzającymi nie zostały zawarte odrębne umowy-zlecenia, agencyjne ani inne umowy cywilnoprawne. 
Zgodnie z KSH do stosunku łączącego piastuna organu i spółkę stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
Cywilnego o zleceniu. 

3.1.1. Radosław Koelner – Prezes Zarządu 

Wiek: 33 lata. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Prezesa 
Zarządu trwa do 2 stycznia 2005 roku. Jego mandat upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok obrotowy 2004. 

Radosław Koelner został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia  
2 stycznia 2002 roku. 
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Prezes Zarządu nie jest zatrudniony w Spółce, pełni funkcję na podstawie powołania. 

Pan Radosław Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kwietnia 
1993 roku do kwietnia 2004 roku był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna 
Koelner.  

Pan Radosław Koelner nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta, nie 
pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji 
znalazły się w stanie upadłości bądź likwidacji.  

Dane Prezesa Zarządu Emitenta nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

Radosław Koelner jest jednym z założycieli Emitenta. Posiada on akcje Emitenta (patrz punkt 8 poniżej). Ponadto 
Radosław Koelner jest wspólnikiem spółki cywilnej Koelner Wschód s.c. – dystrybutora Emitenta, która obecnie 
zmierza do zakończenia działalności i zostanie wkrótce zlikwidowana. Pan Radosław Koelner posiada także 2.250 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w spółce Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. (patrz punkt 13 poniżej), 
co daje 50% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Radosław 
Koelner posiada również 114 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w kapitale zakładowym spółki Amicus 
Sp. z o.o., co daje 50% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników tej 
spółki. Pan Radosław Koelner jest również komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. Sp.k. (patrz punkt 15 
poniżej). 

Radosław Koelner jest członkiem zarządu w następujących spółkach zależnych Emitenta: Koelner Centrum  
Sp. z o.o. oraz Koelner Tworzywa-Sztuczne Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) (patrz Rozdział IV punkty 25.3.3 i 25.3.1). 
Jest on również Prezesem Zarządu w spółce Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. (patrz punkt 13 poniżej). 

Krewni Radosława Koelnera – Krystyna Koelner (matka) i Przemysław Koelner (brat) posiadają akcje Emitenta oraz 
są członkami Rady Nadzorczej Emitenta (patrz punkty 3.2.1 i 3.2.2 poniżej). Przemysław Koelner (brat) 
Wiceprezesem Zarządu spółki Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. (patrz punkt 13 poniżej). 

3.1.2. Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 

Wiek: 34 lata. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Wiceprezesa 
Zarządu trwa do 2 stycznia 2005 roku. Jego mandat upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok obrotowy 2004. 

Tomasz Mogilski został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej 
Emitenta z dnia 2 stycznia 2002 roku. W strukturze organizacyjnej Emitenta pan Tomasz Mogilski zajmuje pozycję 
Wiceprezesa ds. Handlowych (patrz punkt 1.1 powyżej). 

Wiceprezes Zarządu nie jest zatrudniony w Spółce, pełni funkcję na podstawie powołania. 

Pan Tomasz Mogilski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego.  
W czerwcu bieżącego roku złożył egzamin radcowski. W roku 1995 był dyrektorem handlowym w spółce cywilnej 
Koelner s.c. Od stycznia 1996 pan Tomasz Mogilski prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą 
„Artax Tomasz Mogilski". Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 

Pan Tomasz Mogilski nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta, jest 
wspólnikiem spółki cywilnej „MAX s.c. Tomasz Mogilski, Janusz Rawicki. Pan Tomasz Mogilski nie pełnił  
w przeszłości funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się 
w stanie upadłości bądź likwidacji.  

Pan Tomasz Mogilski jest Wiceprezesem Zarządu spółki Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. (patrz Rozdział IV punkty 
25.3.2). 

Dane Wiceprezesa Zarządu Emitenta nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

3.1.3. Piotr Kopydłowski – Prokurent 

Wiek: 31 lat. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Jako prokurent pan Piotr 
Kopydłowski może być odwołany w każdym czasie przez każdego z członków Zarządu.  

Pan Piotr Kopydłowski został ustanowiony prokurentem na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dniem 1 lipca 2004 
roku. W strukturze organizacyjnej Emitenta pan Piotr Kopydłowski zajmuje pozycję Wiceprezesa ds. Finansowych 
(patrz punkt 1.1 powyżej). 
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Pan Piotr Kopydłowski nie jest zatrudniony w Spółce, pełni funkcję na podstawie powołania. 

Pan Piotr Kopydłowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
W 2000 roku ukończył studium dla dyrektorów finansowych zorganizowane przez Międzynarodową Fundację 
Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP – Centrum Prywatyzacji. W latach 1998- 
-1999 odbył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania finansami  
i inwestycji finansowych. W roku 1998 był konsultantem finansowym OMB Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu.  
Z Grupą związany od 1998 roku. W latach 1998-2000 był specjalistą ds. finansowych w Koelner-Grupa 
Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. (patrz Rozdział IV punkt 6), w latach 2000-2002 był specjalista ds. finansowych 
a następnie dyrektorem finansowym TSKK, a od 2001 roku jest dyrektorem ds. finansowych (obecnie Wiceprezesem 
ds. Finansowych, patrz punkt 1.3 powyżej) w Koelner S.A.  

Pan Piotr Kopydłowski nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta, 
jest Prezesem Zarządu Amicus Sp. z o.o. i osobą uprawnioną do reprezentacji spółki Amicus Sp. z o.o. Sp.k. (patrz 
punkt 15 poniżej). 

Pan Piotr Kopydłowski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które  
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości bądź likwidacji.  

Dane prokurenta Emitenta nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. 

3.2. Osoby nadzorujące 

3.2.1. Przemysław Koelner – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 42 lata. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej trwa do 9 czerwca 2006 roku. Jego mandat upływa z dniem zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2005. 

Przemysław Koelner został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwałą nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2003 roku (akt not. Rep. A Nr 3534/2003, Elżbieta 
Radojewska – notariusz we Wrocławiu). 

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2004 roku (protokół nr 03/160604) pan Przemysław Koelner 
został delegowany z dniem podjęcia uchwały do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzoru  
w zakresie (a) polityki długoterminowego finansowania działalności Emitenta, w tym kredytów bankowych, 
pożyczek, leasingu, obligacji itp. oraz udzielanych przez Emitenta gwarancji i poręczeń, oraz (b) funkcjonowania  
w Spółce działu planowania strategicznego.  

Pan Przemysław Koelner nie jest zatrudniony w Spółce. 

Pan Przemysław Koelner jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od kwietnia 1993 roku do kwietnia 2004 
roku był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. 

Pan Przemysław Koelner nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta, 
nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji 
znalazły się w stanie upadłości bądź likwidacji. 

Dane Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

Przemysław Koelner jest jednym z założycieli Emitenta. Posiada akcje Emitenta (patrz punkt 8 poniżej). Ponadto 
Przemysław Koelner posiada 2.250 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w spółce Koelner-Nieruchomości 
Sp. z o.o. (patrz punkt 13 poniżej), co daje 50% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na 
zgromadzeniu wspólników tej spółki. Przemysław Koelner posiada również 114 udziałów o wartości nominalnej 500 
zł każdy w kapitale zakładowym spółki "Amicus Sp. z o.o.", co daje 50% udziałów w kapitale zakładowym i tyle 
samo głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Jest również komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. 
Sp.k. (patrz punkt 15 poniżej). 

Przemysław Koelner jest Wiceprezesem Zarządu Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. (patrz punkt 13 poniżej). 

Krewni Przemysława Koelnera – Krystyna Koelner (matka) i Radosław Koelner (brat) posiadają akcje Emitenta 
(patrz punkt 8 poniżej) oraz są odpowiednio członkiem Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu Emitenta (patrz punkt 
3.1.1 i 3.2.1). Radosław Koelner (brat) jest członkiem zarządu w następujących spółkach zależnych Emitenta: 
Koelner Centrum Sp. z o.o. oraz Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) (patrz Rozdział IV punkty 
25.3.3 i 25.3.1), a ponadto Prezesem Zarządu w spółce Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. (patrz punkt 13 poniżej). 
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Pan Przemysław Koelner, ze względu na pokrewieństwo z akcjonariuszami Emitenta – Krystyną i Radosławem 
Koelner, oraz na bycie komandytariuszem Amicus Sp. z o.o. Sp.k. nie jest Niezależnym Członkiem Rady 
Nadzorczej. 

3.2.2. Krystyna Koelner – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Wiek: 67 lat. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja pani Krystyny 
Koelner trwa do 9 czerwca 2006 roku. Jej mandat upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok obrotowy 2005. 

Pani Krystyna Koelner została powołana do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2003 roku (akt not. Rep. A  
Nr 3534/2003, Elżbieta Radojewska – notariusz we Wrocławiu). 

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2004 roku (protokół nr 03/160604) pani Krystyna Koelner 
została delegowana z dniem podjęcia uchwały do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzoru  
w zakresie prowadzonej przez Emitenta (a) racjonalnej polityki kadrowej w zakresie zatrudniania i przyjmowania do 
pracy nowych pracowników oraz (b) działalności socjalnej Spółki związanej z udzielaniem szeroko rozumianej 
pomocy społecznej pracownikom. 

Pani Krystyna Koelner nie jest zatrudniona w Spółce. 

Pani Krystyna Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego  
w Warszawie. Od września 1961 do czerwca 1983 roku była nauczycielem. Od sierpnia 1983 prowadzi 
indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Według oświadczenia 
prowadzona działalność nie jest konkurencyjna. 

Pani Krystyna Koelner nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta, nie 
pełniła również w przeszłości funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej 
kadencji znalazły się w stanie upadłości bądź likwidacji. 

Dane pani Krystyny Koelner nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

Krystyna Koelner jest jednym z założycieli Emitenta (patrz Rozdział IV punkt 6). Posiada ona akcje Emitenta (patrz 
punkt 8 poniżej). Jest ona również komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. Sp.k. (patrz punkt 13 poniżej). 

Synowie pani Krystyny Koelner – Radosław i Przemysław Koelner posiadają akcje Emitenta (patrz Rozdział IV 
punkt 6 i 11) oraz są członkami odpowiednio Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Przemysław Koelner 
jest Wiceprezesem KoelnerNieruchomości Sp. z o.o. (patrz punkt 8 poniżej) a Radosław Koelner jest członkiem 
zarządu w następujących spółkach zależnych Emitenta: Koelner Centrum Sp. z o.o. oraz Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) oraz Prezesem Zarządu w spółce Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. (patrz 
Rozdział IV punkty 25.3.3 i 25.3.1). 

Pani Krystyna Koelner, ze względu na pokrewieństwo z akcjonariuszami Emitenta – Przemysławem i Radosławem 
Koelner oraz powiązania z akcjonariuszem Amicus Sp. z o.o. Sp.k., nie jest Niezależnym Członkiem Rady 
Nadzorczej. 

3.2.3. Joanna Stabiszewska - Sekretarz Rady Nadzorczej  

Wiek: 47 lat. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja pani Joanny 
Stabiszewskiej trwa do 19 lipca 2007 roku. Jej mandat upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok obrotowy 2006. 

Pani Joanna Stabiszewska została powołana do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Uchwałą nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 lipca 2004 roku (akt not. Rep. A Nr 10673/2004, Jan 
Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu).  

Pani Joanna Stabiszewska nie jest zatrudniona w Spółce. 
Pani Joanna Stabiszewska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
W 1996 roku złożyła egzamin państwowy na zakończenie kursu dla członków rad nadzorczych. Od 1984 do 1989 
roku była pracownikiem Wydziału Kredytów Narodowego Banku Polskiego Oddziału w Jeleniej Górze. Od 1989 do 
2001 roku pracowała jako Naczelnik Wydziału Kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu. Od 2001 
do końca 2002 roku była Zastępcą Dyrektora ds. Korporacji w banku PKO BP S.A. I Oddziale we Wrocławiu. Od 
stycznia 2003 roku jest prezesem zarządu PRO-BIZ Sp. z o.o. i zajmuje się prowadzeniem doradztwa w zakresie 
zarządzania i finansów. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.  
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Pani Joanna Stabiszewska nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta. 
Jest prezesem zarządu oraz wspólnikiem spółki „PRO-BIZ Sp. z o.o.", która nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Posiada ona w powyższej spółce bezpośrednio 19 udziałów o wartości 
nominalnej 500 zł każdy, dających 19% udziałów w kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na 
zgromadzeniu wspólników. Pani Joanna Stabiszewska nie pełniła również w przeszłości funkcji osoby nadzorującej 
ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości bądź likwidacji. Nie 
posiada również akcji Emitenta ani jednostek należących do jego Grupy Kapitałowej. 

Dane pani Joanny Stabiszewskiej nie są wpisane od Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

Pani Joanna Stabiszewska nie jest Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu Statutu. 

3.2.4. Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 65 lat. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja pana 
Zbigniewa Pamuły trwa do 19 lipca 2007 roku. Jego mandat upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Emitenta za rok obrotowy 2006. 

Pan Zbigniew Pamuła został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 12 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 lipca 2004 roku (akt not. Rep. A Nr 10673/2004, Jan Andrzej Tarkowski 
– notariusz we Wrocławiu).  

Pan Zbigniew Pamuła nie jest zatrudniony w Spółce. 

Pan Zbigniew Pamuła posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W roku 1993 
ukończył kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego w Międzywojewódzkim Ośrodku 
Doskonalenia Kadr we Wrocławiu. W roku 1999  został rzeczoznawcą SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników Mechaników Polskich) w zakresie projektowania zakładów przemysłowych oraz wyceny maszyn  
i urządzeń. Od roku 1957 do 2001 był pracownikiem Polar S.A., zajmując różne stanowiska od ekonomisty do 
Dyrektora ds. techniki i rozwoju we Wrocławiu oraz w oddziale spółki w Żaganiu. Obecnie pracuje w GERM-POL 
Comerz Sp. z o.o. we Wrocławiu. Spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. 

Pan Zbigniew Pamuła nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta. Jest 
wspólnikiem GERM-POL Comerz Sp. z o.o. we Wrocławiu. Posiada on w powyższej spółce bezpośrednio 20 
udziałów o wartości nominalnej 250 zł każdy, dających 20% udziałów w kapitale zakładowym spółki i tyle samo 
głosów na zgromadzeniu wspólników. Pan Zbigniew Pamuła nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej ani 
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości bądź likwidacji. Nie 
posiada on również akcji Emitenta ani udziałów w spółkach należących do jego Grupy Kapitałowej.  

Zięć pana Zbigniewa Pamuły – Radosław Koelner – posiada akcje Emitenta oraz jest Prezesem Zarządu Emitenta 
(patrz punkt 3.1.1 powyżej).  

Ze względu na osobiste powiązania z akcjonariuszem Emitenta pan Zbigniew Pamuła nie jest Niezależnym 
Członkiem Rady Nadzorczej. 

3.2.5. Zbigniew Szczypiński – Członek Rady Nadzorczej  

Wiek: 51 lat. Nr PESEL i adres zamieszkania zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja pana 
Zbigniewa Szczypińskiego trwa do 19 lipca 2007 roku. Jego mandat upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Emitenta za rok obrotowy 2006. 

Pan Zbigniew Szczypiński został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 lipca 2004 roku (akt not. Rep. A Nr 10673/2004, Jan 
Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu).  

Pan Zbigniew Szczypiński nie jest zatrudniony w Spółce. 

Pan Zbigniew Szczypiński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
– programu MBA (Master of Business Administration). Od 1978 do 2003 roku był pracownikiem Polar S.A., 
zajmując różne stanowiska od specjalisty do Prezesa Zarządu (od 1995 roku). Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu 
KamAg Sp. z o.o. Spółka zajmuje się doradztwem gospodarczym. 

Pan Zbigniew Szczypiński nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta. 
Jest wspólnikiem oraz prezesem zarządu spółki „Biuro Doradztwa i Konsultingu Gospodarczego KamAg Sp. z o.o.", 
która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Posiada on w powyższej spółce bezpośrednio 100 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, dających 83% udziałów w kapitale zakładowym spółki i tyle samo 
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głosów na zgromadzeniu wspólników. Pan Zbigniew Szczypiński nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej 
ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości bądź likwidacji.  

Dane pana Zbigniewa Szczypińskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

Pan Zbigniew Szczypiński spełnia kryteria zdefiniowane przez Statut dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. 

4. Opis systemu wynagradzania  
Zgodnie ze statutem Emitenta zasady wynagradzania Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z uchwałą 
Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2004 roku Prezesowi Zarządu, panu Radosławowi Koelner z tytułu pełnionej 
funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30.000,00 złotych brutto, zaś Wiceprezesowi Zarządu - 
panu Tomaszowi Mogilskiemu przysługuje z tytułu pełnionej funkcji   wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
15.000,00 złotych brutto. Na mocy uchwały Zarządu z dnia 21 czerwca 2004 roku (protokół nr 01/210604) 
prokurentowi spółki – panu Piotrowi Kopydłowskiemu przysługuje z tytułu pełnionej funkcji od dnia 1 lipca 2004 
roku wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 złotych brutto.  

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało określone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 16 czerwca 2004 roku (akt not. Rep. A Nr 9329/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we 
Wrocławiu). Zgodnie z tą uchwałą każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne  
w wysokości 1.000,00 złotych brutto oraz wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w każdym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej w wysokości 500,00 złotych brutto. Łączne wynagrodzenie miesięczne z obu powyższych tytułów nie 
może przekraczać miesięcznie 3.000,00 złotych brutto. 

Na podstawie powyższej uchwały Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 15.000,00 złotych oraz wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 złotych brutto z tytułu 
przygotowania i prowadzenia każdego posiedzenia Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej uczestniczącemu  
w stałym komitecie Rady Nadzorczej, powołanym przez delegowanie nie mniej niż trzech członków do stałego 
wykonywania określonych czynności nadzoru, przysługuje wynagrodzenie z tytułu każdego spotkania takiego komitetu  
w wysokości 500,00 złotych, które miesięcznie nie może przekraczać 1.500,00 złotych. Członek Rady Nadzorczej 
delegowany do stałego indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru jest uprawniony do wynagrodzenia 
w wysokości 15.000,00 złotych brutto miesięcznie. Niezależnie od wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przysługuje 
zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej oraz wykonywaniem czynności nadzoru.  

5. Wartość wynagrodzeń i nagród na rzecz osób zarządzających  
i nadzorujących 

Poniżej przedstawiono wartość wynagrodzeń wypłaconych osobom nadzorującym i zarządzającym Emitentem za 
ostatni zakończony rok obrotowy oraz za pierwsze półrocze 2004 roku. Osobom tym nie było wydawane ani nie jest 
należne za ten okres wynagrodzenie w naturze. Nie ma również żadnych wynagrodzeń w pieniądzu za ten okres, 
które byłyby należne, a nie byłyby wypłacone. Podane poniżej wynagrodzenie jest przedstawione bez względu na to, 
czy było ono zaliczane w koszty, czy też wynikało z podziału zysku. 

Poniżej przedstawiono wartość wynagrodzeń wypłaconych osobom nadzorującym i zarządzającym Emitentem za 
ostatni zakończony rok obrotowy oraz za pierwsze półrocze 2004 roku. Osobom tym nie było wydawane ani nie jest 
należne za ten okres wynagrodzenie w naturze. Nie ma również żadnych wynagrodzeń w pieniądzu za ten okres, 
które byłyby należne, a nie byłyby wypłacone. Podane poniżej wynagrodzenie jest przedstawione bez względu na to, 
czy było ono zaliczane w koszty, czy też wynikało z podziału zysku. 

Wysokość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym Emitenta za pierwsze półrocze 2004 roku, łącznie dla 
wszystkich osób zarządzających oraz dla każdej z nich osobno, w rozbiciu na wynagrodzenie otrzymane z tytułu 
pełnienia funkcji zarządzającej oraz z innych tytułów przedstawia poniższa tabela: 
 

Imię i nazwisko Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 
zarządzającej 
(w tys. PLN) 

Wynagrodzenie z innych tytułów 
(w tys. PLN) 

Radosław Koelner 30 0 

Tomasz Mogilski 0 43 

Piotr Kopydłowski 0 47 

Razem: 0 90 

Wszystkich wynagrodzeń razem: 120 
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Wysokość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym Emitenta za 2003 rok, łącznie dla wszystkich osób 
zarządzających oraz dla każdej z nich osobno, w rozbiciu na wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji 
zarządzającej oraz z innych tytułów przedstawia poniższa tabela: 
 

Imię i nazwisko Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 
zarządzającej 
(w tys. PLN) 

Wynagrodzenie z innych tytułów 
(w tys. PLN) 

Radosław Koelner* 0 0 

Tomasz Mogilski 0 164,7 

Razem: 0 164,7 

Wszystkich wynagrodzeń razem: 164,7 
*) Osobom tym nie przysługiwało wynagrodzenie 

W wyżej opisanych okresach, do 26 kwietnia 2004 roku pan Radosław Koelner otrzymywał wynagrodzenie z tytułu 
pełnienia funkcji dyrektora generalnego TSKK. 

W roku 2003 pan Radosław Koelner pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej Emitenta Koelner 
Wschód Sp. z o.o. (patrz Rozdział IV punkt 25.2). Z racji pełnionej funkcji nie pobierał wynagrodzenia. W roku 
2003 pan Tomasz Mogilski pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej Emitenta Koelner Górny Śląsk  
Sp. z o.o. Z racji pełnionej funkcji nie pobierał wynagrodzenia. 

Wysokość wynagrodzeń wypłaconych osobom nadzorującym Emitenta za pierwsze półrocze 2004 roku, łącznie dla 
wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz dla każdego z jej członków osobno, w rozbiciu na wynagrodzenie 
otrzymane z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z innych tytułów przedstawia poniższa tabela: 
 

Imię i nazwisko Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 
Nadzorczej 

(w tys. PLN) 

Wynagrodzenie z innych tytułów 
(w tys. PLN) 

Przemysław Koelner 18 0 

Krystyna Koelner     8,5 0 

Dorota Rokita 0    44,5 

Robert Olichwer 0 79 

Osman Kosmalski 0 49 

Razem: 26,5 172,5 

Wszystkich wynagrodzeń razem: 199 
Żródło: Emitent 

Wysokość wynagrodzeń brutto wypłaconych osobom nadzorującym Emitenta za 2003 rok, łącznie dla wszystkich 
członków Rady Nadzorczej oraz dla każdego z jej członków osobno, w rozbiciu na wynagrodzenie otrzymane  
z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z innych tytułów przedstawia poniższa tabela: 
 

Imię i nazwisko Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 
Nadzorczej 

(w tys. PLN) 

Wynagrodzenie z innych tytułów 
(w tys. PLN) 

Przemysław Koelner* 0 0 

Krystyna Koelner* 0 0 

Dorota Rokita 0 103,84 

Robert Olichwer 0 173,48 

Osman Kosmalski 0 134,69 

Razem: 0 412,01 

Wszystkich wynagrodzeń razem: 412,01 
Żródło: Emitent 
*) Osobom tym nie przysługiwało wynagrodzenie 
W wyżej opisanych okresach, do 26 kwietnia 2004 roku Krystyna Koelner oraz Przemysław Koelner otrzymywali 
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w TSKK. 
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6. Niespłacone pożyczki podmiotów podporządkowanych 
Nie istnieją żadne niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia i inne umowy, na podstawie 
których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego jednostek podporządkowanych, po stronie 
osób zarządzających ani nadzorujących Emitenta, jak również ich współmałżonków, krewnych i powinowatych do 
drugiego stopnia, przysposobionych lub przysposabiających oraz innych osób, z którymi osoby zarządzające  
i nadzorujące są powiązane osobiście.  

7. Istotne umowy pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi  
i nadzorującymi 

Emitent prowadzi politykę niezawierania umów z podmiotami powiązanymi, z członkami Zarządu lub znaczącymi 
akcjonariuszami. W przypadku konieczności zawarcia takiej umowy przepisy Statutu uzależniają zatwierdzenie 
takiej umowy od zgody Rady Nadzorczej i gwarantują Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej prawo weta  
w stosunku do faktu zawarcia lub warunków takiej umowy. W chwili obecnej jedyna zawarta umowa  
z akcjonariuszem Spółki, opisana w punkcie 13 poniżej, oparta jest na warunkach rynkowych. 

Do czasu prowadzenia przez TSKK przedsiębiorstwa stanowiącego obecnie przedsiębiorstwo Koelner-Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. pomiędzy Emitentem a Krystyną Koelner, prowadzącą działalność gospodarczą jako TSKK, 
funkcjonowała umowa kooperacji z dnia 4 stycznia 2003 roku, zasadniczo w kształcie opisanym w Rozdziale V punkcie 
9.1.2. Umowa ta wygasła wraz z powstaniem Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Poza tą umową pomiędzy Emitentem 
a osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie były w ciągu ostatnich pięciu lat zawierane żadne istotne umowy. 

8. Akcje Emitenta w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
Prezes Zarządu Radosław Koelner posiada bezpośrednio 524.750 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, 
dających 2,28% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Przemysław Koelner posiada bezpośrednio 528.625 akcji Emitenta o wartości 
nominalnej 1 zł każda, dających 2,3% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystyna Koelner posiada bezpośrednio 396.625 akcji Emitenta  
o wartości nominalnej 1 zł każda, dających 1,7% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Emitenta. 

Co do posiadania akcji i udziałów w jednostkach zależnych Emitenta oraz w innych podmiotach gospodarczych 
patrz punkt 3 powyżej. 

9. Informacje na temat osób powiązanych z osobami zarządzającymi  
i nadzorującymi 

Nie istnieją żadne niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy, na podstawie 
których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego jednostek podporządkowanych przez osoby 
będące w stosunku do osób zarządzających lub nadzorujących współmałżonkami, krewnymi i powinowatymi do 
drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz przez inne osoby, z którymi osoby zarządzające 
lub nadzorujące są powiązane osobiście. 

Z wyjątkiem przypadków opisanych w punktach 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.4 niniejszego Rozdziału osoby powiązane 
z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie posiadają akcji Emitenta ani akcji czy udziałów w jednostkach jego 
Grupy Kapitałowej, nie są członkami w ich organach zarządzających lub nadzorujących ani nie prowadzą 
działalności gospodarczej.   

10. Zamiary zbycia oraz nabycia akcji lub udziałów przez osoby zarządzające  
i nadzorujące 

Pan Tomasz Mogilski (Wiceprezes Zarządu) oraz Piotr Kopydłowski (prokurent) nie posiadają obecnie akcji 
Emitenta, ale zamierzają je nabyć w przyszłości m.in. w ramach Programu Opcji Menedżerskich. 

Pani Joanna Staniszewska (sekretarz Rady Nadzorczej), pan Zbigniew Pamuła (Członek Rady Nadzorczej) nie są 
akcjonariuszami Emitenta ani nie zamierzają nabywać w przyszłości akcji Emitenta. Pan Zbigniew Szczypiński 
zamierza nabyć w przyszłości akcje Emitenta. 
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Radosław Koelner, Przemysław Koelner i Krystyna Koelner zamierzają nabywać akcje Emitenta. W ciągu 24 miesięcy 
od daty publicznej oferty akcji Emitenta żadna z tych osób nie będzie zbywała więcej niż do 1,5% akcji Emitenta. 

Żadna z powyższych osób nie posiada udziałów jednostek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta. Panowie 
Radosław Koelner, Tomasz Mogilski, Radosław Koelner oraz pani Krystyna Koelner zamierzają nabywać udziały  
w tych jednostkach w przyszłości. 

11. Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące 

Żadna z osób zarządzających ani nadzorujących nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
pełnionych przez siebie obowiązków.   

12. Informacje o rezygnacji lub odwołaniu osób zarządzających i nadzorujących 
Od początku istnienia Emitenta nie następowały odwołania ani rezygnacje osób zarządzających. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 19 lipca 2004 roku w uchwałach nr 8, 9, 10 odwołało ze składu Rady 
Nadzorczej odpowiednio panią Dorotę Rokitę, pana Robera Olichwera oraz pana Osmana Kosmalskiego (Rep. A nr 
10673/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu). Uchwały nie wskazywały przyczyn odwołania. 

13. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio od 5% 
do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji  
w jego kapitale zakładowym 

Akcjonariuszem posiadającym wyłącznie bezpośrednio 1.250.000 akcji Emitenta, co stanowi 5,4% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz taki sam udział w kapitale zakładowym Emitenta, jest spółka 
Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Kasprowicza 58/60, kod pocztowy 51-136, nr 
REGON 932650995. Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na wynajmie 
nieruchomości. Akcjonariusz jest powiązany umownie z Emitentem poprzez umowę zawartą z KTS dotyczącą 
umowy najmu nieruchomości przy ulicy Kasprowicza we Wrocławiu (umowa zawarta 26 kwietnia 2004 roku). 
Przedmiotem umowy jest wynajem powierzchni budynku (łącznie 520,6 m2), ogrodu (2.500 m2) oraz parkingu (600 
m2). Nieruchomość jest wynajmowana na cele Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej, na potrzeby KTS jako 
Zakładu Pracy Chronionej). Czynsz najmu wynosi 16.000,00 PLN plus VAT. 

Akcjonariusz posiada wyłącznie bezpośrednio 1.250.000 akcji Emitenta, co daje tyle samo głosów na zgromadzeniu 
Emitenta. Akcje posiadane przez Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. nie są uprzywilejowane. Akcjonariusz objął 
akcje Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału i emisją nowych akcji serii D (patrz Rozdział IV punkt 11). 
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane 25 stycznia 2002 roku. Cena emisyjna jednej akcji była równa jej 
wartości nominalnej, która wynosiła 1 PLN. Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. traktuje inwestycję w papiery 
wartościowe Emitenta jako finansową inwestycję długoterminową. 

W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji 5.000.000 Akcji serii B i wszystkich Akcji serii C a także sprzedaży 
wszystkich Akcji serii A1 oferowanych na podstawie Prospektu, Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. posiadać będzie 
1.250.000 akcji Emitenta oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co dawać mu będzie 4,3% 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 

W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji 7.000.000 Akcji serii B i wszystkich Akcji serii C a także 
sprzedaży wszystkich Akcji serii A1 oferowanych na podstawie Prospektu, Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 
posiadać będzie 1.250.000 akcji Emitenta oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co dawać mu 
będzie 4,02% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 

Akcjonariusz Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązał się, iż w terminie 12 miesięcy od daty przydziału akcji 
Emitenta w Ofercie Publicznej nie będzie zbywał posiadanych przez siebie akcji. 

14. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 
20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Żaden z akcjonariuszy Emitenta nie posiada bezpośrednio ani pośrednio ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ani takiej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 
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15. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Akcjonariuszem posiadającym wyłącznie bezpośrednio 20.300.000 akcji, co stanowi 88,3% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz taki sam udział w kapitale zakładowym Emitenta, jest spółka Amicus Sp.  
z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 51-416), ul. Kwidzyńska 6C, REGON 005926831. 
Przedmiotem działalności Amicus Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z jej umową spółki, jest "lokowanie oraz transakcje na 
własny rachunek w papiery wartościowe np. akcje, obligacje, weksle, poręczenia itp." i polega na posiadaniu  
i zarządzaniu akcjami Emitenta posiadanymi przez Amicus Sp. z o. Sp.k. Akcjonariusz posiada wyłącznie 
bezpośrednio 20.300.000 akcji Emitenta, co daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje 
posiadane przez Amicus Sp. z o.o. Sp.k. nie są uprzywilejowane. Akcjonariusz objął akcje Emitenta w 2004 roku  
w drodze objęcia akcji emisji F w związku z podwyższeniem kapitału i emisją 20.300.000 akcji tej serii 
(zarejestrowaną 6 lipca 2004 roku) (patrz Rozdział IV punkt 11). Cena emisyjna jednej akcji była równa jej wartości 
nominalnej, która wynosiła 1 PLN. Amicus Sp. z o.o. Sp.k. traktuje inwestycję w papiery wartościowe Emitenta 
nieobjęte ofertą sprzedaży zawartą w Prospekcie jako finansową inwestycję długoterminową. 

W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji 5.000.000 Akcji serii B i wszystkich Akcji serii C, a także 
sprzedaży wszystkich Akcji serii A1 oferowanych na podstawie Prospektu, Amicus Sp. z o.o. Sp.k. posiadać będzie 
19.100.000 akcji Emitenta oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co dawać mu będzie 65,73% 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 

W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji 7.000.000 Akcji serii B i wszystkich Akcji serii C, a także 
sprzedaży wszystkich Akcji serii A1 oferowanych na podstawie Prospektu, Amicus Sp. z o.o. Sp.k. posiadać będzie 
19.100.000 akcji Emitenta oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co dawać mu będzie 61,5% 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 

Akcjonariusz Amicus Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązał się, iż w terminie 12 miesięcy od daty przydziału akcji Emitenta  
w Ofercie Publicznej nie będzie zbywał posiadanych przez siebie akcji, z wyjątkiem akcji oferowanych w Ofercie 
Sprzedaży. 

16. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi 

W odniesieniu do akcji Emitenta nie istnieją podmioty w rozumieniu art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi. 

17. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, 
którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą 
uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Nie ma obligatariuszy posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do 
objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub 
akcji w jego kapitale zakładowym. 

18. Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których 
mogą nastąpić zmiany w strukturze akcjonariatu 

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w strukturze akcjonariatu. 

19. Informacje o istotnych umowach pomiędzy Emitentem a podmiotami 
powiązanymi 

Pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi w okresie objętym ostatnim sprawozdaniem finansowym nie były 
zawierane żadne istotne umowy. Od 2002 do 2004 roku trwała natomiast umowa zawarta między Emitentem  
a TSKK, o treści analogicznej do treści umowy opisanej w Rozdziale V pkt 9.1.2. Prospektu.  
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20. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje 
Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą 
uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Nie ma obligatariuszy posiadających obligacje zamienne na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na 
akcje Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji  
w jego kapitale zakładowym. 
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ROZDZIAŁ VIII – SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1. Sprawozdanie finansowe KOELNER Spółka Akcyjna 

1.1. Opinia podmiotu uprawnionego o prezentowanym sprawozdaniu finansowym oraz 
porównywalnych danych finansowych 

KOELNER Spółka Akcyjna 

ul. Kwidzyńska 6 

51-416 Wrocław 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz nabywców akcji KOELNER Spółka Akcyjna  

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568, ze 
zmianami) wskazujemy poniżej sprawozdanie finansowe zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz dane 
porównywalne KOELNER Spółki Akcyjnej: 

− zbadane sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2003 i kończący się dnia  
31 grudnia 2003 roku,  

− porównywalne dane finansowe za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2002 i kończący się dnia 31 grudnia 
2002 roku, 

− porównywalne dane finansowe za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2001 i kończący się dnia 31 grudnia 
2001 roku. 

Podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku oraz 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku były sprawozdania finansowe Emitenta za wymienione okresy zbadane przez 
biegłych rewidentów dr. Lucjana Fałowskiego w odniesieniu do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 
2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz Irenę Nawarecką w odniesieniu do sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 działających w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., 
podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 167. 

Za sporządzenie sprawozdań finansowych, dokonanie ich przekształcenia i dostosowania sprawozdań finansowych, 
w sposób umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. 

Forma prezentacji sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w tym 
dokumencie oraz zakres ujawnianych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny 
oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568, ze zmianami). 

Ujawnione w prezentowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych dane zostały 
sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we 
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez KOELNER Spółkę 
Akcyjną we Wrocławiu przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni prezentowany okres oraz przez 
ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą bez względu na okres, w którym zostały ujęte 
w księgach rachunkowych.  

Uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanych 
sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś dane finansowe 
zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt 
doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów 
podstawowych.  

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały 
sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694, ze zmianami). 

Badanie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi stosownie do postanowień: 
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− rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zmianami), 

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe KOELNER Spółki Akcyjnej za okres 1.01.2003 do 31.12.2003 jest 
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Jednostki na dzień 31.12.2003 roku, 
jak też wynik finansowy badanej jednostki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku. 

Opinie biegłego rewidenta o zbadanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia 
porównywalnych danych finansowych przedstawione zostały w podpunkcie 1.2 „Źródła informacji”. 

 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy  

Sp. z o.o. w Poznaniu – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ew. 238 

Ul. Składowa 4/7 

61-897 Poznań 

Przemysław Kędzia 

Biegły Rewident 

Nr 9527/7103 

Tomasz Wróblewski 

Wiceprezes Zarządu 

Cecylia Pol 

Biegły Rewident 

Nr 5282/782 

Audyt Partner  Prezes Zarządu 

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2004 roku 

Adresy i miejsca zamieszkania osób podpisujących opinię zostały zawarte w informacjach objętych wnioskiem  
o niepublikowanie. 

1.2. Źródła informacji 
Zamieszczone w niniejszym Prospekcie sprawozdanie finansowe KOELNER Spółka Akcyjna za rok 2003 oraz 
porównywalne dane finansowe za lata 2002 i 2001 zostały sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych 
Emitenta za okresy: 

− od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 roku, 

− od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 roku, 

− od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku. 

Źródłem informacji stanowiących podstawę sporządzenia prezentowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz 
danych porównywalnych wraz z notami objaśniającymi oraz będących podstawą wyrażenia o prezentowanych 
danych opinii były: 

− przedłożone przez Zarząd, uprzednio zbadane i zatwierdzone sprawozdania finansowe za lata 2003, 2002 
i 2001 sporządzone przez KOELNER Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, 

− księgi rachunkowe prowadzone przez Emitenta, 

− opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych za okresy obrotowe kończące się  
31 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku, 31 grudnia 2001 roku oraz raporty z przeprowadzonych 
badań, 

− dokumenty źródłowe, przekazane przez Zarząd Spółki, odnośnie zdarzeń nie objętych sprawozdaniami 
finansowymi, 

− oświadczenia Zarządu Spółki, 

− informacje uzyskane od Zarządu i osób upoważnionych przez Zarząd Emitenta. 

 

 

 

 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 149

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 
2003 roku. 

Dla Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. 
 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego KOELNER S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 
Wrocław, obejmującego: 
− bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

84.142.425,87 zł, 
− rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku wykazujący zysk netto 11.278.727,85 

zł, 
− informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia, 
− zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 

01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę 17.018.923,35 zł, 
− rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 

01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę 132.799,22 zł. 
 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik Jednostki. Naszym zadaniem było 
zbadanie tego sprawozdania i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz o prawidłowości 
ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
 
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
− przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76, poz. 694,  

z 2002 roku), 
− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 
− Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej 

wymienionych przepisach. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność do wyrażenia 
miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia w księgach 
rachunkowych. W szczególności badanie obejmowało całościową ocenę sprawozdania finansowego oraz 
sprawdzenie, w dużej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby  
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, oraz zbadanie poprawności przyjętych i stosowanych przez 
Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i ocenę zasadności dokonanych oszacowań. 
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach 
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej Ustawie, stosowanymi w sposób ciągły, na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z wpływającymi na 
treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, statutem Jednostki. Załączone sprawozdanie finansowe jest 
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Jednostki na dzień 31.12.2003 roku, 
jak też wynik finansowy badanej jednostki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku. 
 
Sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2003 jest kompletne w rozumieniu Ustawy  
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi sprawozdania finansowego. 
 

Przemysław Kędzia Cecylia Pol 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  
Nr 9527/7106 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę 
podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 

 Biegły Rewident kierujący badaniem 
 Nr 5282/782 
Poznań, dnia 03.06.2004 roku 
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Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 
2002 roku. 
 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu KOELNER S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego KOELNER S.A. we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6 
obejmującego: 

− bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
96.759.521,48 zł, 

− rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku wykazujący zysk netto 
1.594.900,75 zł, 

− rachunek przepływów pienieżnych za rok obrotowy od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku (sporządzony 
metodą pośrednią) wykazujące przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 344.839,11 zł. 

− informację dodatkową, 

oraz badanie ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia tego sprawozdania. 

Za sporządzenie sprawozdania finansowego jest odpowiedzialna jednostka. Naszym zadaniem było jego zbadanie  
i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

− przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 76/2002, poz. 
694), 

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do 
wyrażenia miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 
zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej 
mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło 
wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

− przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
badanej jednostki na dzień 31.12.2002 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2002 do 
31.12.2002, 

− sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej 
ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, 

− jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutu badanej 
jednostki. 

Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim 
informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania, pragniemy zwrócić uwagę na: 
− wysokie różnice inwentaryzacyjne (niedobory 1.666 tys. i nadwyżki 1.171 tys., co per saldo obciąża wynik 

na kwotę 495 tys. – stanowią one 0,6% wartości sprzedaży), 
− sporządzenie sprawozdania w roku przejęcia spółek bez zapewnienia porównywalności w rozumieniu  

art. 44c ust. 8 ustawy o rachunkowości, 
− nieopublikowanie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ponieważ wpłaty dokonano w trakcie 

badania. 
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dr Władysław Fałowski 

Prezes Zarządu  
Kancelarii Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania 
pod numerem 167 
Biegły Rewident nr 820 

Wrocław, dnia 10.05.2003 roku 
Uwaga Spółki: 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 zostało opublikowane dnia 30 września 2003 roku w Monitorze 
Polskim B nr 421. 
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Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 
2001 roku. 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu KOELNER S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego KOELNER S.A. we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6 
obejmującego: 

− bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
43.803.755,01 zł, 

− rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku wykazujący zysk netto 
3.475.681,31 zł, 

− sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku 
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych 137.268,78 zł, 

− informację dodatkową, 

− sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 

oraz badanie ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia tego sprawozdania. 

Za sporządzenie sprawozdania finansowego jest odpowiedzialna jednostka. Naszym zadaniem było jego zbadanie  
i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

− przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591, ze 
zmianami), 

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  
w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do 
wyrażenia miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej 
mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym oraz poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, 
jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. 

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe:  

− sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi 
przepisami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz 591, z późn.  zm.), 
stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

− przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego 
działalności gospodarczej za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku, jak też sytuacji majątkowej  
i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2001 roku,  w tym także oceny zmiany stanu środków 
pieniężnych w badanym okresie, 

− przedstawia w sprawozdaniu opisowym, w sposób zgodny z danymi pozostałych badanych sprawozdań, 
działalność badanej jednostki w roku obrotowym. 

Do niniejszej opinii załącza się zbadane sprawozdanie finansowe: 

− bilans na dzień 31 grudnia 2001, 

− rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku 

− sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku. 

Irena Nawarecka dr Władysław Fałowski 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  
Nr 5221/4578 Kancelarii Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę 
podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 167 

 Biegły Rewident nr 820 

Wrocław, dnia 24.06.2002 roku 
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1.3. Wstęp do sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych  

1.3.1. Dane o Emitencie 
Nazwa: KOELNER SA., 

Siedziba: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, 

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

Podstawowy przedmiot działalności: produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, numer PKD 2874.  

1.3.2. Czas trwania Spółki: nieograniczony.  

1.3.3. Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2003 r.-31.12.2003 r. oraz 
porównywalne dane za lata obrotowe 01.01.2002 r.-31.12.2002 r., 01.01.2001 r.-31.12.2001 r. 

1.3.4. Skład organów Spółki  

a) Zarząd: 

− Radosław Koelner – Prezes Zarządu, 

− Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu. 
b) Rada Nadzorcza: 

− Przemysław Koelner – Przewodniczący, 
− Krystyna Koelner – Członek, 
− Dorota Rokita – Członek, 
− Osman Kosmalski – Członek, 
− Robert Olichwer  – Członek. 

c) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta jakie zaszły w 2004 roku, zostały opisane  
w niniejszym Prospekcie w Rozdziale 7 pkt 12, aktualny stan Rady Nadzorczej został 
przedstawiony w niniejszym Prospekcie w Rozdziale 7 pkt 3. 

1.3.5. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających 
samodzielne sprawozdania finansowe. 

1.3.6. KOELNER S.A sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

a) Koelner S.A. jest jednostką dominującą dla następujących spółek: 

− Koelner-Czechy CZ SRO. –  posiada 100% udziałów i praw głosu, 
− Koelner-Bułgaria EOOD. –  posiada 100% udziałów i praw głosu, 
− Koelner-Romania SRL. –  posiada 100% udziałów i praw głosu, 
− Koelner-Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. – posiada 100% udziałów i praw głosu, 
− Koelner-Vilnius UAB –  posiada 99% udziałów i praw głosu, 
− TOB Koelner-Kiev  – posiada 99% udziałów i praw głosu, 
− Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. –  posiada 65% udziałów i praw głosu, 
− Koelner Centrum Sp. z o.o. –  posiada 51% udziałów i praw głosu, 

b) Koelner S.A. jest znaczącym inwestorem dla:  
− MODECO Stone –  posiada 25% udziałów i praw głosu. 
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1.3.7. W okresie, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, KOELNER S.A. połączył 
się ze Spółką Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. 

31 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy dokonał wpisu uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 
kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. 
z o.o. na Koelner S.A.  

Połączenie zostało rozliczone w księgach roku 2003 określoną w ustawie o rachunkowości metodą łączenia 
udziałów. Różnicę między wartością udziałów oraz wartością księgową aktywów netto łączonej Spółki (dodatnią 
wartość firmy w kwocie 9.804,50 zł) odniesiono na kapitał zapasowy Spółki.  

Zarząd Spółki uznał, że w oparciu o wiarygodne szacunki, wartość godziwa aktywów i pasywów Koelner Techniki 
Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. nie odbiegała istotnie od wartości księgowych aktywów i pasywów na dzień 
połączenia, dlatego połączenie rozliczono według wartości księgowych przejętych aktywów i pasywów i odstąpiono 
od rozliczenia połączenia metodą nabycia, ponieważ zastosowanie metody łączenia udziałów w miejsce metody 
nabycia nie wpływa w sposób istotny na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego. 

1.3.8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania działalności 

1.3.9. Porównywalność sprawozdań finansowych 
Sprawozdania finansowe za okresy 01.01.2002 r.-31.12.2002 r. oraz 01.01.2001 r.-31.12.2001 r. podlegały 
przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących 
wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało 
zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej numer 16. 

1.3.10. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania 
Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania za poprzednie okresy nie zawierały zastrzeżeń. 

1.3.11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  
i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych 

Informacje zawarte w Prospekcie obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale 
własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie 
z załącznikiem nr 6/1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 
1568 z późniejszą zmianą). Wszystkie dane wynikają z ksiąg rachunkowych oraz ewidencji pozabilansowej. 

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z przyjętymi 
i stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości opartymi o zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami). 

Nadrzędne zasady i metody rachunkowości: 

Zasada memoriału   

W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki ujęto wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją 
koszty związane z tymi przychodami dotyczące roku obrotowego, niezależnie od daty ich zapłaty. 

Zasada współmierności 

Do pasywów lub aktywów danego okresu zaliczane są koszty lub przychody, których zapłata nastąpi w okresach 
przyszłych, oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. 

Zasada ostrożnej wyceny 

W wyniku finansowym uwzględnia się: zmniejszenia wartości użytkowej składników majątkowych, w tym 
dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski 
nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, rezerwy na znane jednostce 
ryzyko. 
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Zasada kosztu historycznego 

Sprawozdania finansowe oraz porównywalne dane finansowe sporządzone zostały według zasady kosztu 
historycznego, to znaczy, że nie stosowano żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne 
pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych 
wykazanych w sprawozdaniach opiera się na ustaleniach ustawowych zawartych w rozdziale 4 ustawy  
o rachunkowości. 

Wszystkie wielkości aktywów i pasywów wyrażone są w tysiącach złotych polskich. Na dzień bilansowy te składniki 
aktywów i pasywów, które są wyrażone w walutach obcych, zostały przeliczone na złote polskie zgodnie z art. 30 
pkt 1 ustawy o rachunkowości. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

− koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do 
produkcji, 

− nabytą wartość firmy, 

− nabyte  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

− nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

− know-how. 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej 
użyteczności, według następujących zasad: 

− nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – nie krócej niż 2 lata, 

− oprogramowanie komputerów – nie krócej niż 2 lata, 

− pozostałe wartości niematerialne i prawne – nie krócej niż 2 lata, 

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo 
odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu następującym po miesiącu  przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku 
pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się 
różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań 
finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

Przedmiotów niskocennych o wartości do 1 tysiąca złotych o przewidywanym okresie użytkowania nie 
przekraczającym jednego roku nie ewidencjonuje się, traktuje się jako materiały i w pełnej wysokości z chwilą 
zakupu księguje się w ciężar kosztów. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu 
następującym po miesiącu  przekazania do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do 
eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Zastosowane stawki  amortyzacyjne są następujące: 

− budowle i budynki – nie krócej niż 10 lat, 

− urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) – nie krócej niż 5 lat, 

− sprzęt komputerowy – nie krócej niż 2 lata, 

− środki transportu – nie krócej niż 5 lat,  

− inne środki trwałe – nie krócej niż 5 lat. 
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Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych 
przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe  
z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących 
wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie wycenia się w wartości nominalnej. 

Inwestycje długoterminowe 

Nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych  
zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych 
pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich 
wartości.  

Długoterminowe aktywa finansowe: Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia lub zakupu, jeżeli koszty 
prowadzenia rozliczenia transakcji nie są istotne. Udzielone przez Spółkę pożyczki, których jednostka nie przeznacza 
do sprzedaży, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy 
procentowej, z zachowaniem zasady ostrożności. W bilansie  pożyczki w wartości  wymagalnej powyżej roku od  
dnia bilansowego wykazuje się w długoterminowych aktywach finansowych, natomiast wartość pożyczek 
wymagalna w roku następującym po dniu bilansowym  wykazuje się w krótkoterminowych aktywach finansowych. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Dotyczą poniesionych  kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych lub aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy 
zastosowaniu zasady ostrożności.  

Majątek obrotowy 

Towary handlowe, jak i towary po przerobie wycenia się według cen nabycia nie wyższych jednak od ich ceny 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. Koszty przerobu są traktowane jako element ceny nabycia. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich 
wartości lub spowodowane wyceną doprowadzające ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania 
pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP. 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się 
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. 

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, 
zależnie od tego, która z nich jest niższa. Udzielone przez Spółkę pożyczki wyceniane są w kwotach wymaganej 
zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień 
bilansowy po kursie średnim NBP. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych 
dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności. 

Z punktu widzenia okresu rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do aktywów krótko- lub 
długoterminowych. 

Do odpisu czynnych rozliczeń międzyokresowych Spółka stosuje indywidualnie oszacowany okres, w zależności od 
charakteru i wartości rozliczanej pozycji. 

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa lub statutu Spółki. 
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Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz 
nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej, pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała 
część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostających do decyzji 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także efekty korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych 
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na 
dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.   

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od 
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których 
uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub 
wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 
krótkoterminowe.  

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP. Różnice 
kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu 
zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Powyższe nie 
dotyczy środków trwałych w budowie. 

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Przy ustalaniu odpisów rozliczeń międzyokresowych 
uwzględniona jest zasada współmierności kosztów do przychodów, których uzyskaniu one służą.  

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się wartość niewykorzystanych urlopów pracowniczych. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują  
w szczególności ujemną wartość firmy, równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, oraz sprzedaż wierzytelności  
z tytułu umów leasingowych. 

Wycena transakcji w walutach obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że  
w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku 
pozostałych operacji. 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich 
wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów 
finansowych. 

Przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 

Przychody ze sprzedaży ustalane są na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży 
zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT). Koszty sprzedanych towarów  
i produktów obejmują koszty sprzedanych towarów, produktów oraz koszty sprzedaży i ogólnego zarządu związane 
z działalnością podstawową. 

Składnikami kosztów sprzedaży są głównie koszty: 

− transportu towarów do odbiorcy 
− zużycia materiałów i energii (paliwo) 
− opakowań zbiorczych 
− zewnętrznej obsługi transakcji sprzedaży, wykonywanej poprzez udział w wystawach, pokazach, 

targach, a także związanej z tym reklamy 
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− reklamy skierowanej do masowego odbiorcy 
− prowizji przedstawicieli związanej z aktywizacją sprzedaży 
− ubezpieczenia towarów w czasie transportu 

Składnikami kosztów zarządu są koszty związane z kierowaniem jednostką jako całością oraz obsługą całokształtu 
jej działalności. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową 
działalnością Spółki wywierające wpływ na ustalenie wyniku na działalności operacyjnej. Pozostałe przychody 
operacyjne obejmują między innymi: rozwiązanie rezerw utworzonych w związku z aktualizacją wartości majątku 
obrotowego, otrzymane odszkodowania, przychody ze sprzedaży majątku trwałego oraz nadwyżki inwentaryzacyjne. 
Pozostałe koszty operacyjne obejmują między innymi utworzone rezerwy w związku z aktualizacją wartości majątku 
obrotowego, zapłacone odszkodowania, wartość netto sprzedanych składników majątku trwałego oraz niedobory 
inwentaryzacyjne i przekazane darowizny. 

Przychody finansowe obejmują przede wszystkim odsetki od rachunków bankowych oraz od dłużników  
i zrealizowane dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe obejmują w szczególności: odsetki, ujemne różnice 
kursowe, prowizje bankowe. 

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza 
podstawową działalnością Spółki. Zysk netto uwzględnia obciążenie podatkiem dochodowym i rezerwą na podatek 
dochodowy, jeśli istnieje potrzeba jej utworzenia. 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

Wynik finansowy brutto korygują: 

− bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 
− odroczony podatek dochodowy. 

Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 
odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi między wartością aktywów  
i pasywów wykazywaną  w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia  
w przyszłości. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między 
wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. 

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 
dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 
(funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

1.3.12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro 
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, 
porównywalnymi danymi finansowymi ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się następująco: 
 

Okres/kurs Kurs średni * Kurs minimalny Kurs maksymalny Kurs na koniec okresu 

2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170 

2002 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202 

2001 3,6509 3,3564 3,9569 3,5219 

* Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

       

Źródło: Archiwum kursów walut NBP      
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1.3.13. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych w przeliczeniu na euro 

Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień 
okresu: 

− kurs na dzień 31.12.2001 roku wynosił 1 euro = 3,5219 PLN 
(tabela nr 252/A/NBP/2001 z dnia 31.12.2001) 

− kurs na dzień 31.12.2002 roku wynosił 1 euro = 4,0202 PLN 
(tabela nr 251/A/NBP/2002 z dnia 31.12.2002) 

− kurs na dzień 31.12.2003 roku wynosił 1 euro = 4,7170 PLN 
(tabela nr 253/A/NBP/2003 z dnia 31.12.2003). 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono 
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla 
euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 

− kurs średni w  2001 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 euro = 3,6509 PLN, 

− kurs średni w  2002 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 euro = 3,8697 PLN, 

− kurs średni w  2003 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 euro = 4,4474 PLN. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej  kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych 
w tysiącach złotych przez  kurs wymiany. 
 

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Dane finansowe 

tys. zł tys. euro tys. zł tys. euro tys. zł tys. euro 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów 108 437 24 382 92 342 23 863 55 360 15 163

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 905 3 576 12 594 3 255 7 591 2 079

Zysk (strata) brutto 11 762 2 645 4 352 1 125 5 071 1 389

Zysk (strata) netto 11 279 2 536 1 414 365 3 442 943

Aktywa razem 84 142 17 838 95 543 23 766 43 804 12 438

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 488 9 219 71 907 17 886 22 630 6 426

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 3 198 908

Zobowiązania krótkoterminowe 42 032 8 911 70 288 17 484 19 393 5 506

Kapitał własny 40 654 8 619 23 635 5 879 21 174 6 012

Kapitał zakładowy 23 000 4 876 17 250 4 291 17 250 4 898

Liczba akcji (średnia ważona akcji zwykłych)  19 975 342 19 975 342 17 164 384 17 164 384 3 145 817 3 145 817

Liczba akcji zarejestrowanych  23 000 000 23 000 000 17 250 000 17 250 000 16 000 000 16 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  0,56 0,13 0,08 0,02 1,09 0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł 
/EUR)  - - - - - -

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,77 0,37 1,37 0,34 1,32 0,38

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 155 -260 -2 960 -765 10 514 2 880

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 285 4 111 -25 993 -6 717 -2 883 -790

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 095 -3 844 29 300 7 572 13 260 3 632

Zmiana stanu środków pieniężnych 133 30 346 89 -137 -38
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1.3.14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic 
dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami 
Rachunkowości (PZR) a MSR lub US GAAP – odpowiednio zgodnie z przepisami  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U.  
Nr 139, poz. 1568 i z 2002 r. Nr 36, poz. 328) 

Zastosowane zasady i metody rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości i praktyki księgowej są  
w przeważającej części zgodne z zasadami MSR. Różnice pomiędzy sprawozdaniem wg zasad rachunkowości 
polskiej i sprawozdaniem sporządzanym zgodnie z  zasadami rachunkowości wg MSR wynikają z: 

− sposobu prezentacji zaliczek na poczet dostaw jako pozycji zapasów (MSR przewiduje ich prezentację jako 
należności) 

− wykazania „Kapitału z aktualizacji wyceny" jako wyniku wskaźnikowego przeszacowania wartości 
środków trwałych dokonanego w latach poprzednich zgodnie z odrębnymi przepisami (przeszacowanie  
w oparciu o założone wskaźniki nie jest zgodne z MSR), 

− zakresu not objaśniających (prezentowany jest mniejszy od zakresu przewidzianego w MSR). 

Różnice wynikające z ujmowania aktywów finansowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych w cenie 
nabycia, a nie w wartości ustalonej metodą praw własności, wykazano w nocie objaśniającej nr 21. 

1.4. Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe 
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 oraz porównywalne dane finansowe 
Koelner Spółka Akcyjna we Wrocławiu za okresy od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 oraz od 1 stycznia 2001 do 
31 grudnia 2001. 

Wszystkie kwoty przedstawione w sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych w niniejszym 
Prospekcie są wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 
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1.4.1. Bilans (tys. zł) 
BILANS                                                    Nota 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

A k t y w a       
I. Aktywa trwałe   15 838 34 701 13 124
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 089 497 6
          - wartość firmy   -  - - 
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 138 10 061 1 101
      3. Należności długoterminowe 3, 8 -  - - 
          3.1. Od jednostek powiązanych   -  - - 
          3.2. Od pozostałych jednostek   -  - - 
      4. Inwestycje długoterminowe 4 2 256 23 135 12 017
          4.1. Nieruchomości   98 98 - 
          4.2. Wartości niematerialne i prawne   -  - - 
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe   2 157 23 037 12 017
                a) w jednostkach powiązanych, w tym:   2 105 1 982 11 878
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności   76 76 -

                b) w pozostałych jednostkach   52 21 055 139 
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe   -   - 
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 356 1 009 - 
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 356 1 009 - 
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   -  - - 
II. Aktywa obrotowe   68 305 60 841 30 680
      1. Zapasy 6 34 002 27191 15 518
      2. Należności krótkoterminowe 7, 8 33 536 32 893 14 897
          2.1. Od jednostek powiązanych   11 599 7 448 5 488
          2.2. Od pozostałych jednostek   21 937 25 445 9 410
      3. Inwestycje krótkoterminowe   634 537 155
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 634 537 155
                 a) w jednostkach powiązanych   -  35 - 
                 b) w pozostałych jednostkach   -  - - 
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   634 501 155
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   -  - - 
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 132 220 110
A k t y w a  r a z e m   84 142 95 543 43 804
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P a s y w a       
I. Kapitał własny   40 654 23 635 21 174
      1. Kapitał zakładowy 12 23 000 17 250 17 250
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)   -  - - 
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 -  - - 
      4. Kapitał zapasowy 14 434 317 39
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 1 047 1 047  -
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 5 109 3 641 444
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -214 -34  -
      8. Zysk (strata) netto   11 279 1 414 3 442
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 -  - - 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   43 488 71 907 22 630
      1. Rezerwy na zobowiązania 18 470 97 - 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   116 97 - 
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   -  - - 
                 a) długoterminowa   -  - - 
                 b) krótkoterminowa   -  - - 
          1.3. Pozostałe rezerwy   354 - - 
                 a) długoterminowe   354 - - 
                 b) krótkoterminowe   -  - - 
      2. Zobowiązania długoterminowe 19 -  - 3 198
          2.1. Wobec jednostek powiązanych   -  - - 
          2.2. Wobec pozostałych jednostek   -  - 3 198
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 42 032 70 288 19 393
          3.1. Wobec jednostek powiązanych     6 499 4 474
          3.2. Wobec pozostałych jednostek   41 204 62 925 14 897
          3.3. Fundusze specjalne   828 864 22
      4. Rozliczenia międzyokresowe 21 986 1 522 39
          4.1. Ujemna wartość firmy   566 865 -  
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   420 657 39
                 a) długoterminowe   248 491 5
                 b) krótkoterminowe   172 166 34
P a s y w a  r a z e m   84 142 95 543 43 804
   
Wartość księgowa   40 654 23 635 21 174
Liczba akcji   23 000 000 17 250 000 16 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,77 1,37 1,32
Rozwodniona liczba akcji   -  - - 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 -  - - 
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POZYCJE POZABILANSOWE   Nota 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
2. Zobowiązania warunkowe 23 2.000  2.200 2.400 
    2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   2.000  2.200 2.400 
            - poręczenie kredytu dla Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner   2.000  2.200 2.400 
Pozycje pozabilansowe razem   2.000  2.200 2.400 

1.4.2. Rachunek zysków i strat (tys. zł) 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Nota 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   108 437 92 342 55 360
    - od jednostek powiązanych   21 089 25 727 12 085
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 -  - - 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 108 437 92 342 55 360
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   70 674 61 279 42 616
   - od jednostek powiązanych   14 327 17 538 - 
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -  - - 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   70 674 61 279 42 616
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   37 763 31 063 12 744
IV. Koszty sprzedaży 26 8 431 6 063 2 959
V. Koszty ogólnego zarządu 26 14 416 10 840 3 134
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   14 916 14 160 6 651
VII. Pozostałe przychody operacyjne   3 669 3 132 1 296
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   1 207 106 1
       2. Dotacje   -  - - 
       3. Inne przychody operacyjne 27 2 462 3 026 1 295
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   2 680 4 698 356
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   -  - - 
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   -  - - 
       3. Inne koszty operacyjne 28 2 680 4 698 356
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   15 905 12 594 7 591
X. Przychody finansowe 29 18 439 4 272 182
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   16 123 - - 
         - od jednostek powiązanych   -  - - 
     2. Odsetki, w tym:   419 946 6
         - od jednostek powiązanych   -  - - 
     3. Zysk ze zbycia inwestycji  -  - - 
     4. Aktualizacja wartości inwestycji   -  - - 
     5. Inne   1 897 3 326 176
XI. Koszty finansowe 30 22 583 12 513 2 702
     1. Odsetki, w tym:   2 443 2 308 2 105
         - dla jednostek powiązanych   -  - - 
     2. Strata ze zbycia inwestycji  15 318 - - 
     3. Aktualizacja wartości inwestycji   493 - - 
     4. Inne   4 329 10 205 597
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)   11 762 4 352 5 072
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   -  - -1
         1. Zyski nadzwyczajne 31 -  - 10
         2. Straty nadzwyczajne 32 -  - 11
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   11 762 4 352 5 071
XV. Podatek dochodowy  483 2 938 1 630 
        a) część bieżąca 33 -  2 695 1 630
        b) część odroczona  34 483 243 - 
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 -  - - 
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 36 -  - - 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)   11 279 1 414 3 442
        
Zysk (strata) netto (zanualizowany)   11 279 1 414 3 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych    19 975 342 17 164 384 3 145 817
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 37 0,56 0,08 1,09
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Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    -  - - 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 37 -  - - 

1.4.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (tys. zł) 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 24 321 21 208 1 957
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 733 -34 - 
   b) korekty błędów  podstawowych 1 047 - - 
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 23 635 21 174 1 957

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 17 250 17 250 1 474
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 5 750 - 15 776
                 a) zwiększenia (z tytułu) 5 750 - 15 776
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 5 750 - 15 776
                b) zmniejszenia (z tytułu) -  - - 
                     - umorzenia akcji (udziałów) -  - - 
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 000 17 250 17 250
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu -  - - 
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -  - - 
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - - 
                 b) zmniejszenia (z tytułu) -  - - 
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -  - - 
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -  - - 
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -  - - 
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - - 
                 b) zmniejszenia (z tytułu) -  - - 
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -  - - 
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 835 39 - 

- korekty błędów podstawowych (przeniesienie na niepodzielony 
wynik finansowy z lat ubiegłych)   -1 519 - - 

4a. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu, po korektach   317 - - 
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 118 278 39 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 128 278 39 
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej -  - - 
                     - z podziału zysku (ustawowo) 128 278 39
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -  - - 
                     - łączenie spółek -  - - 
                 b) zmniejszenie (z tytułu) 10 - - 
                     - rozliczenie Spółki Koelner Mazowsze 10 - - 
           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 434 317 39
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -  - - 

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 1 047 - - 
5a. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 1 047 - - 

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -  1 047 - 
                  a) zwiększenia (z tytułu) -  1 047 - 
                      - zmiana polityki rachunkowości w zakresie prezentacji prawa 
wieczystego użytkowania 

-  
1 047

- 

                  b) zmniejszenia (z tytułu) -  - - 
                      - zbycia środków trwałych -  - - 
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 047 1 047 - 
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 641 444 - 
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 467 3 198 444
                   a) zwiększenia (z tytułu) 1 467 3 198 444
                       - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 467 3 198 444
                   b) zmniejszenia (z tytułu) -  - - 
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 109 3 641 444
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 595 3 476 482
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 595 3 476 482
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -  - - 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 165

                   b) korekty błędów  podstawowych -  - - 
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 1 595 3 476 482
                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 1 595 3 476 482
                       - podziału zysku na kapitał rezerwowy 1 467 3 198 444
                       - podziału zysku na kapitał zapasowy 128 278 39
                       - pokrycie straty - - 0
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -  - - 
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -  - 0
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -  - -
                   b) korekty błędów  podstawowych 1 733 34 -
            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 1 733 34 0

                   a) zwiększenia (z tytułu) -  - - 
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -  - - 
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 1 519 - 0
                       - pokrycie straty - - 0
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 215 34 - 
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -215 -34 - 
         8. Wynik netto 11 279 1 414 3 442
             a) zysk netto 11 279 1 414 3 442
             b) strata netto -  - - 
             c) odpisy z zysku -  - - 
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 654 23 635 21 174
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 40 654 23 635 21 174
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1.4.4. Rachunek przepływu środków pieniężnych (tys. zł) 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia      
  I. Zysk (strata) netto 11 279 1 414 3 442 
  II. Korekty razem -12 321 -6 572 -13 956
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności -  - -
       2. Amortyzacja 1 327 983 228  
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -15 - - 
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -13 810 1 841 1 184
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 14 654 61 -1  
       6. Zmiana stanu rezerw 373 97 -
       7. Zmiana stanu zapasów -6 811 -11 673 -14 674
       8. Zmiana stanu należności 558 -17 995 -8936 
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów -7 807 16 556 8294
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -795 364 -81 
      11. Inne korekty -10 3 196 29
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 155 -5 157 -10 514 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
  I. Wpływy  23 053 875  -
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 312 243  -
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -  -
       3. Z aktywów finansowych, w tym: 21 741 633  -
           a) w jednostkach powiązanych - -  -
               - zbycie aktywów finansowych - -  -
               - dywidendy i udziały w zyskach - -  -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -  -
               - odsetki - -  -
               - inne wpływy z aktywów finansowych - -  -
           b) w pozostałych jednostkach  21 741 633  -
               - zbycie aktywów finansowych 5 583 -  -
               - dywidendy i udziały w zyskach 16 123 -  -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -  633  -
               - odsetki -  -  -
               - inne wpływy z aktywów finansowych 35 -  -
       4. Inne wpływy inwestycyjne -  -  -
  II. Wydatki 4 768 24 672 2 883 
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 3 554 2 124 369 

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - 98 -  
       3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 214 22 450 2 514 
           a) w jednostkach powiązanych 1 214 1 514 1 881 
               - nabycie aktywów finansowych 1 165 1 514 1 881
               -  udzielone pożyczki długoterminowe 49 - -
           b) w pozostałych jednostkach  - 20 936 633 
               - nabycie aktywów finansowych - 20 901 -  
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - 633 
               -  udzielone pożyczki krótkoterminowe - 35 -
       4. Inne wydatki inwestycyjne - - 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 18 285 -23 796 -2 883
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
 I. Wpływy  57 709 39 570 15 776 
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 750 - 15 776 

       2. Kredyty i pożyczki 51 959 39 570 -  
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych -  - -  
       4. Inne wpływy finansowe -  - -  
  II. Wydatki  74 804 10 270 2 515  
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -  - -



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 167

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -  - -  
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -  - -  
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 72 492 8 430 1 331  
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -  - - 
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -  - -  
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -  - -  
       8. Odsetki 2 313 1 841 1 184  
       9. Inne wydatki finansowe -  - - 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   -17 095 29 300 13 260 
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 133 346 (137)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 133 346 (137)
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  - - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 501 155 292 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 634 501 155 
    - o ograniczonej możliwości dysponowania -  -  
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1.5. Noty objaśniające do bilansu 
Nota objaśniająca nr 1 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:   2 089 497 6
   - oprogramowanie komputerowe   2 089 497 6
Wartości niematerialne i prawne razem   2 089 497 6

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 

a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 

  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne    

i prawne razem

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu                         

 -  - 551 551  -  - 551

b) zwiększenia (z tytułu)  -  - 1 645 1 645  -  - 1 645

    - nabycie  -  - 1 630 1 630  - - 1 631

    - inne (połączenia jedn.)  -  - 15 15  -  - 15

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

 -  - 2 196 2 196  -  - 2 196

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 

 -  - 54 54  -  - 54

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  -  52 52  -  - 52

    - amortyzacja za okres  -  - 44 44  -  - 44

    - inne  -  - 8 8  -  - 8

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  -  - 106 106  -  - 106

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

 -  - 2 089 2 089  -  - 2 089

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2002 

a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości,  

w tym: 

  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne    

i prawne razem

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                 

 -  - 49 49  - - 49

b) zwiększenia (z tytułu)  -  - 663 663  -  - 663

    - oprogramowanie 
wdrażane  -  - 450 450  -  - 450

    - zakupy  -  - 50 50  - - 50

    - przeniesienia  -  - 163 163  -  - 163
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c) zmniejszenia (z tytułu)  -  - 161 161  -  - 161

    - wyksięgowanie wnip 
umorzonych w 100%  -  - 161 161  -  - 161

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 -  - 551 551  -  - 551

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

 -  - 44 44  -  - 44

f) zmiany skumulowanej 
amortyzacji  -  - 10 10  -  - 10

    - amortyzacja za okres  - - 37 37  -  - 37

    - przeniesienia  -  - 134 134  -  - 134

    - zmniejszenia   -  - 161 161  -  - 161

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

 -  - 54 54  -  - 54

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 -  - 497 497  -  - 497

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2001 

a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości,  

w tym: 

  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne 

i prawne razem

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                 

 -  - 15 15  -  - 15

b) zwiększenia (z tytułu)  -  - 34 34  -  - 34

  - zakupy  -  - 34 34  -  - 34

  - połączenie/objęcie 
konsolidacją  -  - - -  -  - -

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 -  - 49 49  -  - 49

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

 -  - 4 4  -  - 4

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  -  - 40 40  -  - 40

    - amortyzacja za okres  -  - 40 40  -  - 40

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

 -  - 44 44  -  - 44

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 -  - 6 6  -  - 6
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) własne 2 089 497 6
Wartości niematerialne i prawne razem 2 089 497 6

 
Nota objaśniająca nr 2 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) środki trwałe, w tym: 9 698 9 463 952
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 809 1 047 - 
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 286 4 422 - 
    - urządzenia techniczne i maszyny 423 1 677 786
    - środki transportu 2 691 1 918 166
    - inne środki trwałe 490 400 - 
b) środki trwałe w budowie 440 597 149
Rzeczowe aktywa trwałe razem 10 138 10 061 1 101

 
OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI I DYSPONOWANIU 
MAJĄTKIEM 

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Zabezpieczenie kredytu – hipoteka na nieruchomości przy ul. Jedności 
Narodowej 190, 192 we Wrocławiu 1 700 - -

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 

  

    - grunty  
( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

    - urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki trwałe

Środki 
trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  1 047 4 639 3 203 3 093 653 12 635

b) zwiększenia (z tytułu) 761 - 216 1 817 231 3 025

   - nabycie - - 186 1 573 227 1 986

   - przemieszczenie wewnętrzne - - - 134 - 134

   - inne (w tym różnice kursowe  
z wyceny i połączenia jednostek) 761 - 30 110 4 905

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 2 309 787 49 3 145

   - sprzedaż - - 2 299 787 49 3 135

   - inne - - 10 - - 10

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 1 808 4 639 1 110 4 123 835 12 516

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu - 217 1 526 1 175 253 3 172

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 136 -838 257 92 -353

    - zwiększenia (amortyzacja bieżąca) - 136 416 598 133 1 283

    - zmniejszenia - - 1 278 386 45 1 709

    - zwiększenia (połączenie jednostek)  -  - 24 45  4 73 

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - 353 688 1 433 345 2 819

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 1 809 4 286 423 2 691 490 9 698
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2002 

  

    - grunty  
( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

    - urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki trwałe

Środki 
trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  - - 1 077 191 - 2 315

b) zwiększenia (z tytułu) - 4 639 2 548 2 968 709 10 864

   - zakupy - 40 327 1 115 194 1 676

   - inne (w tym przekwalifikowanie  
z leasingów) - - 563 404 11 978

   - połączenie spółek 1 047 4 599 1 658 1 449 504 8 210

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 422 66 56 544

   - likwidacje i sprzedaż - - 422 66 56 544

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 1 047 4 639 3 203 3 093 653 12 635

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu - - 291 25 - 316

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 217 1 235 1 150 253 2 824

    - zwiększenia (amortyzacja bieżąca) - 85 364 362 82 893

    - zwiększenia (połączenia Spółek, 
przekwalifikowania) - 132 1 158 859 223 2 372

    - zmniejszenia - - 287 71 52 410

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - 217 1 526 1 175 253 3 171

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 1 047 4 422 1 677 1 918 400 9 463

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2001 

  

    - grunty  
( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

    - urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki trwałe

Środki 
trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  - - 1 022 93 - 1 115

b) zwiększenia (z tytułu)  -  - 61 108 - 169

   - nabycie  -  - 61 108 - 169

   - przeniesienie z leasingów  -  - - - - -

   - przejęcia jednostek/objęcie 
konsolidacją  -  - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu)  -  - 6 10 - 16

   - likwidacje i sprzedaż  -  - 6 10 - 16

   - przeniesienia do leasingów  -  - - - - -

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu - - 1 077 191 - 1 268

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu  -  - 126 7 - 133

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  -  - 165 18 - 183



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 172

    - zwiększenia (amortyzacja okresu)  -  - 167 19 - 186

    - zmniejszenia  -  - 2 1 - 3

    - przeniesienia do/z leasingów  -  - - - - -

    - zwiększenia (przejęcia jednostek)  -  - - - - -

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  -  - 291 25 - 316

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu - - 786 166 - 952

 
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) własne 9 698 9 463 952
Środki trwałe bilansowe razem 9 698 9 463 952

 
Nota objaśniająca nr 3 – Należności długoterminowe – pozycja nie występuje w Spółce 

Nota objaśniająca nr 4 

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu  98 -  - 
b) zwiększenia (z tytułu) -  98 - 
   - połączenie ze spółką Modeco -  98 - 
d) stan na koniec okresu 98 98 - 

 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) w jednostkach zależnych   2 029  1 906 11 878 
    - udziały lub akcje   1 980  1 906 11 246 
     - udzielone pożyczki   49  - 632 
c) w jednostkach stowarzyszonych 76  76 -
    - udziały lub akcje   76  76 -
f) w pozostałych jednostkach 52  21 055 139 
    - udziały lub akcje   52  21 055 139 
Długoterminowe aktywa finansowe razem   2 157   23 037 12 017 

 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  23 037 12 017 10 115
   - akcje lub udziały 23 037 11 384 9 495

Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o. - 9 029 9 029
Koelner CZ SRO 125 111 121
Koelner Centrum Sp. z o.o. 255 255 255
Ad Site Sp. z o.o.  - 90 90
Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 650 100 -
Modeco Sp. z o.o. - 1 640 -
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - 100 -
Koelner-Romania SRL 0 0 -
Koelner-Bulgaria EOOD 10 9 -
Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 50 50 -
Koelner-Vilnius UAB 911 - -
Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg 20 901 - -
Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. 51 - -
Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. 4 - -
Modeco Stone Sp. z o.o. 76 - -
Len S.A. Kamienna Góra 2 - -
Amicus Sp. z o.o. 2 - -

   - udzielone pożyczki - 633 620
Modeco Sp. z o.o. - 620 620
Koelner-Bulgaria EOOD - 13 -

b) zwiększenia (z tytułu) 517 22 498 1 906



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 173

   - zakup udziałów lub akcji 416 22 493 1 899
objęcie udziałów w Koelner-Romania SRL - - 0
objęcie udziałów w Bułgaria SRL Sp. z o.o. - - 9
objęcie udziałów w Górny Śląsk Sp. z o.o. - - 100
objęcie udziałów w Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - - 100
objęcie udziałów w Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. - - 50
zakup udziałów w Modeco Sp. z o.o. - - 1 640
objęcie udziałów w Koelner-Vilnius UAB - 911 -
zakup akcji Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg - 20 901 -
objęcie udziałów w Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. - 550 -
objęcie udziałów w Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. - 51 -
objęcie udziałów w Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. - 4 -
zakup udziałów w Modeco Stone Sp. z o.o. - 76 -
zakup akcji Len S.A. Kamienna Góra - 2 -
zakup akcji Amicus  Sp. z o.o. - 2 -
objęcie udziałów w Czechy Sp. z o.o 367 - -
zakup udziałów w Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. 49  
objęcie udziałów w TOB Koelner Kiev 98 - -

   - udzielenie pożyczek 49 - 13
Koelner-Bulgaria EOOD 17 - 13
Koelner-Romania SRL 32 - -

   - wycena bilansowa 52 15 -4
c) zmniejszenia (z tytułu) 21 495 11 492 4
   - sprzedaż udziałów lub akcji  2 90 4

Różne udziały  - - 4
Ad Site Sp. z o.o. - 90 -
Amicus Sp. z o.o. 2 - -
Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg 20 901 - -

   - odpis aktualizujący   492 - -
Koelner CZ SRO  492 - -

   - połączenia się spółek  100 10 769 -
Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o.  - 9 029 -
Modeco Sp. z o.o.  - 1 640 -
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o.  - 100 -
Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o.  100 - -

   - zmniejszenie stanu pożyczek - 633 -
Spłata pożyczki przez Modeco Sp. z o.o - 620 -
Spłata pożyczki przez Koelner-Bulgaria EOOD - 13 -

d) stan na koniec okresu 2 157 23 037 12 017
   - akcje lub udziały 2 108  23 037 11 384

Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o. - - 9 029
Koelner CZ SRO - 125 111
Koelner Centrum Sp. z o.o. 255 255 255
Ad Site Sp. z o.o.  - - 90
Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 650 650 100
Modeco Sp. z o.o. - - 1 640
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - - 100
Koelner-Romania SRL 0 0 0
Koelner-Bulgaria EOOD 9 10 9
Koelner-Nieruchomości Sp. z o.o. 50 50 50
Koelner-Vilnius UAB 964 911 -
Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg - 20 901 -
Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. - 51 -
Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. 4 4 -
Modeco Stone Sp. z o.o. 76 76 -
Len S.A. Kamienna Góra  2 2 -
Amicus  Sp. z o.o. - 2 -
TOB Koelner Kiev 98 - -

   - udzielone pożyczki 49 - 633
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Modeco Sp. z o.o. - - 620
Koelner-Bulgaria EOOD 17 - 13
Koelner-Romania SRL 32 - -

W latach 2002 i 2003 Emitent był właścicielem 52,5% udziałów w Spółce Koelner Wschód Sp. z o.o. Spółka ta 
została zgłoszona do Rejestru Handlowego, nie podjęła jednakże działalności. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi  
4 tys. zł. Objęcie udziałów w tej spółce nie zostało zarejestrowane w księgowości Emitenta w wymienionych latach. 
Ze względu na nieistotność tego zdarzenia nie korygowano sprawozdań finansowych za wymienione lata. W trzecim 
kwartale 2004 roku nabycie udziałów w tej spółce zostało wprowadzone do ewidencji księgowej. W trzecim 
kwartale 2004 roku nastąpiła również sprzedaż udziałów w wymienionej Spółce. Również w trzecim kwartale 2004 
roku nastąpiła sprzedaż udziałów spółki Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o.   
 

OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI I DYSPONOWANIU 
MAJĄTKIEM  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Zabezpieczenie kredytów stanowi zastaw na akcjach Raiffeisen Arsis Zeta AG   - 5 000 EUR -
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - 2003 rok  
Lp. A b c d e f G h I j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
 
 

przedmiot 
przedsiębiorstwa

 

charakter 
powiązania 
(jednostka 

zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji / 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące 

wartość (razem) 

Wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niż określona 

pod 
lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu 

1. Koelner CZ 
SRO 

Sokolovska 
98/96, 180 00 
Praha 6 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 10.05.2000 r. 492 492 - 100% 100% - 

2. Koelner 
Romania SRL 

Sos Berceni 
108, Bucuresti 
Sec 4 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 04.05.2001 r. 0 - 0 100% 100% - 

3. 
Koelner 
Bulgaria 
EOOD 

Sofia 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 08.05.2001 r. 9 - 9 100% 100% - 

4. 
Koelner 
Centrum Sp. z 
o.o. 

ul. 
Piłsudskiego 
34, 95-200 
Pabianice 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 19.06.2000 r. 255 - 255 51% 51% - 

5. 
 

Koelner Górny 
Śląsk Sp. zo.o. 

ul. 1 Maja 35, 
41-940 Piekary 
Śląskie 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 12.06.2000 r. 650 - 650 65% 65% - 

6. Koelner 
Vilnius UAB 

UAB Koelner 
Vilnius, 
Liudvinavo 
123b, Vilnius 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 01.08.2002 r. 964 - 964 99% 99% - 

7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie Sp. 
z o.o. 

 ul. 
Kwidzyńska 6, 
51-415 
Wrocław  

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 

ust 1 UoR 

13.10.1999 r. 4 - 4 100% 100% - 
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8. Modeco Stone 
Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 
70A, 51-114 
Wrocław 

produkcja 
narzędzi  
ręcznych 

jednostka 
stowarzyszona 

metoda praw 
własności 20.11.2001 r. 76 - 76 25% 25% - 

9. TOB Koelner 
Kiev 

Pr.Golosivskij 
120/1/28, 
03127 Kiev 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 

ust 1 UoR 

12.05.2003 r.  98 - 98 99% 99% - 

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.    
Lp
. a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, w 
tym: 

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

  
  
  

 
nazwa 

jednostki 
  kapitał 

zakładowy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy 

 
zysk  

(strata) z lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

 

zobowią-
zania 
długo-    

terminowe

zobowiązania 
krótko-    

terminowe 
 

należności 
długoterm

inowe 

należności 
krótkotermin

owe 

aktywa 
jednostki, 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży 

nieopłacona 
przez emitenta

wartość 
udziałów / akcji 

w jednostce 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1. Koelner CZ 
SRO -100 579 - - -679 -706 27 1 570 - 1 499 694 - 694 1 470 4 365 - - 

2. 
Koelner 
Romania 
SRL 

-303 22 - - -325 -206 -119 2 828 35 2 793 1 066 - 1 066 2 525 2 949 - - 

3. 
Koelner 
Bulgaria 
EOOD 

234 12 - 21 201 90 111 813  813 204 - 204 1 053 1 404 - - 

4. 
Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

571 500 - - 71 1 70 796 60 736 444 - 444 1 367 5 424 - - 

5. 

Koelner 
Górny 
Śląsk Sp. 
zo.o. 

1 238 1 000 - - 238 - 238 1 581 - 1 581 1 777 - 1 777 2 819 9 963 - - 

6. 
Koelner 
Vilnius 
UAB 

1 004 936 157 - -89 -5 -84 1 476 - 1 474 544 - 544 2 480 1 093 - - 

7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie 
Sp. z o.o. 

-39 4  - - -43  -  -43  41  - 41  2 - 2 2 0 - - 
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8. 
Modeco 
Stone Sp. z 
o.o. 

247 304 - 59 -116 -142 26 675 - 619 400 - 400 922 1 651 - - 

9. 
TOB 
Koelner 
Kiev 

87 94 -  - -6  -5 -1 260 -1  261 53  -  53  347  275 - - 

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - 2002 rok  
Lp. a b c d e f g h i j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
 
 

przedmiot 
przedsiębiorstwa 

 

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji / 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące 

wartość (razem) 

wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niż określona 

pod 
lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu 

1. Koelner CZ 
SRO 

Sokolovska 
98/96, 180 00 
Praha 6 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 

 10.05.2000 r.  
125 - 125 100% 100% - 

2. 
Koelner 
Centrum Sp. z 
o.o. 

ul. 
Piłsudskiego 
34, 95-200 
Pabianice 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 19.06.2000 r. 255 - 255 51% 51% - 

3. Koelner 
Romania SRL 

Sos Berceni 
108, Bucuresti 
Sec 4 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 04.05.2001 r. 0  - 0 100% 100% - 

4. Koelner 
Bulgaria EOOD Sofia sprzedaż hurtowa 

materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 08.05.2001 r. 10  - 10 100% 100% - 

5. Modeco Stone 
Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 
70A, 51-114 
Wrocław 

produkcja 
narzędzi  
ręcznych 

jednostka 
stowarzyszona 

metoda praw 
własności 20.11.2001 r. 76  - 76 25% 25% - 

6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Mazowsze Sp. 
zo.o. 

ul. Kwidzyńska 
6, 51-415 
Wrocław  

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 04.06.2001 r. 51 - 51 51% 51% -  



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 178

7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie Sp. 
z o.o. 

ul. Kwidzyńska 
6, , 51-415 
Wrocław  

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 

ust 1 UoR 

13.10.1999 r. 4 - 4 100% 100% -  

8. Koelner Vilnius 
UAB 

UAB Koelner 
Vilnius, 

Liudvinavo 
123b, Vilnius 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 01.08.2002 r. 911 - 911 99% 99% -  

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.    
Lp
. a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, w 
tym: 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

  
  
  

 
nazwa 

jednostki 
  kapitał 

zakładowy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy

 

zysk 
(strata) z 

lat 
ubiegłych

zysk 
(strata) 

netto 
 

zobowiązania 
długo-    

terminowe 

zobowiązania 
krótko-    

terminowe 
 

należności 
długotermi-

nowe 

należności 
krótkotermi-

nowe 

aktywa 
jednostki, 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży 

nieopłacona 
przez emitenta

wartość 
udziałów/akcji 

w jednostce 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1. 
Koelner  
CZ SRO -494 128  - - -622 -189 -433 1 527  55 1 472 531 14 517 1 034 2 854  - -  

2. 
Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

501 500  - - 1 -49 50 849  - 849 292  - 292 1 350 4 645  -  - 

3. 
Koelner - 
-Romania 
SRL 

-185 22  - - -207 -73 -134 1 469  - 1 469 569  - 569 1 284 1 247  - -  

4. 
Koelner- 
-Bulgaria 
EOOD 

106 10  - 18 78 -18 96 508  - 508 94  - 94 614 768  - -  

5. 
Modeco 
Stone  
Sp. z o.o. 

252 304  - 59 -111  - -111 723  81 642 513  - 513 974 1 704  - -  

6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Mazowsze 
Sp. z o.o. 

352 100  - 144 108 - 108 3 558 764 2 794 1 842  - 1 842 3 910 8 421  -  - 
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7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie 
Sp. z o.o. 

-39 4   -  - -43 - -43 41 - 41  2 -  2 2 0  - -  

8. 
Koelner- 
-Vilnius 
UAB 

7 11  -  - -4 - -4 1 747 - 1 747 310  - 310 1 755 322  -  - 

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - 2001 rok  
Lp. a b c d e f g h i j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
 
 

przedmiot 
przedsiębiorstwa 

 

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji / 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące 

wartość (razem) 

wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niż określona 

pod 
lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu 

1. 

Koelner 
Metalzbyt 
Grupa 
Przemysłowo-
Kapitałowa Sp. 
z o.o. 

ul.Kwidzyńska 
6, 51-416 
Wrocław 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 2.07.2000  r. 8 960 - 8 960 100% 100% -  

2. 
Koelner CZ 
SRO 

Sokolovska 
98/96, 180 00 
Praha 6 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 10.05.2000 r.  111 - 111 100% 100% -  

3. 
Koelner 
Centrum Sp. z 
o.o. 

ul. 
Piłsudskiego 
34, 95-200 
Pabianice 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 

ust 1 UoR 

19.06.2000 r. 255 - 255 51% 51% -  

4. 
Modeco Sp. z 
o.o. 

ul. Obornicka 
70A, 51-114 
Wrocław 

produkcja 
narzędzi  
ręcznych 

jednostka 
stowarzyszona metoda pełna 20.11.2001 r, 1 640 - 1 640 100% 100% -  

5. 
AdSite Sp. z 
o.o. 

ul. 
Wachowiaka 
8A, 60-681 
Poznań 

usługi reklamowe jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 57 

ust 1 pkt 2 
UoR 

brak danych 90 - 90 75% 75% -  
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6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań Sp. 
zo.o. 

ul. Kwidzyńska 
6, 51-415 
Wrocław 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 04.06.2001 r. 100 - 100 100% 100% -  

7. 
Koelner 
Romunia SRL 

Sos Berceni 
108, Bucuresti 
Sec 4 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 
ust 1 UoR 

04.05.2001 r.  0 - 0 100% 100% -  

8. 
Koelner 
Bulgaria EOOD Sofia sprzedaż hurtowa 

materiałów bud. jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 
ust 1 UoR 

08.05.2001 r. 9 - 9 100% 100% -  

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.    
Lp
. a M n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, w 
tym: 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

  
  
  

 
nazwa 

jednostki 
  kapitał 

zakładowy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy

 

zysk 
(strata) z 

lat 
ubiegłyc

h 

zysk 
(strata) 

netto 
 

zobowiązania 
długo-    

terminowe 

zobowiązania 
krótko-    

terminowe 
 

należności 
długotermi-

nowe 

należności 
krótkotermi- 

nowe 

aktywa 
jednostki,

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów/akcji 

w jednostce 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1. 

Koelner - 
Metalzbyt 
Grupa 
Przemysłowo
-Kapitałowa 
Sp. z o.o. 

5 788 8 960  - - -3 172 -1 588 -1 584 23 192 5 810 13 531 7 661 1 398 6 263 28 981 23 822  -  - 

2. 
Koelner 
 CZ SRO -53 111  - - -164 -136 -28 632  - 632 273 - 273 636 1 438  -  - 

3. 
Koelner 
Centrum 
Sp. z  o.o. 

451 500  - - -49 - -49 495  - 495 276 - 276 946 2 261  -  - 

4. 
Modeco  
Sp. z  o.o. 368 304  - 12 52 5 47 283 9 220 272 - 272 651 1 828  - -  

5. 
AdSite  
Sp. z  o.o. -1 252 200 -6 - -1 446 -46 -1 400 2 124  - 1 513 819 - 819 873 2 504  - -  
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6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Sp. z o.o. 

-803 100  -  - -903 -815 -88 1 000  - 1 000 115 - 115 255 436  -  - 

7. 
Koelner- 
-Romania 
SRL 

-57 24  -  - -81 - -81 242  - 242 43 - 43 185 70  - -  

8. 
Koelner- 
-Bulgaria 
EOOD 

9 9  - 17 -17 - -17 299  - 299 50 - 50 308 136  - -  



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 182

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH - 2003 rok 
a b c d e f g h i 

kapitał własny 
jednostki, w tym: 

Lp. 
nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 

formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię -      
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji   
 - kapitał 
zakłado-

wy 

% 
posiadanego 

kapitału 
zakłado-    

wego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadze-   
niu 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów/akcji 

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1. 
Koelner 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

ul. Kasprowicza 
58/60, 51-416 
Wrocław  

wynajem 
nieruchomośc

i 
 50  2 261 2050  0,00% 0,00%   - - 

2. Media Sp.  
z o.o. Wrocław brak danych  0 brak 

danych - 0,00% 0,00%   -  -

3. Len S.A. Kamienna Góra brak danych  2 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

4. POLIMETAL Kraków brak danych  0 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH - 2002 rok 

a b c d E f g h I 
kapitał własny 

jednostki, w tym: 
Lp. 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 

formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię -      
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji   
 - kapitał 
zakłado-

wy 

% 
posiadanego 

kapitału 
zakłado-    

wego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadze-   
niu 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów/akcji 

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1. 
Koelner 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

 ul. Kasprowicza 
58/60, 51-416 
Wrocław 

wynajem 
nieruchomości  50  2 261 2050  0,00% 0,00%   - - 

2. Media Sp. zo.o. Wrocław brak danych  0 brak 
danych - 0,00% 0,00%   -  -

3. Len S.A. Kamienna Góra brak danych  2 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

4. POLIMETAL Kraków brak danych  0 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

5. Amicus Sp. z 
o.o. 

brak danych brak danych 2 10 114 0,02% 0,02% - -

6. Raiffeisen Arsis 
Zeta AG* 

7, Rue Pierre 
d’Aspelt L-1142 

Luksemburg 

Inwestycje 
finansowe 20 901

3.806**

EUR

35**

EUR
99,9% 0,00% - 16 123

* Dywidendę od podmiotu Raiffeisen Arsis Zeta AG w wysokości 16.123,2 tys. zł Spółka otrzymała w 2003 roku. Dywidenda została 
opodatkowana w Luksemburgu 
** Stan na 31 marca 2003 roku 
 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 544 1 090 11 264
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 466 21 947 120

b1. jednostka/waluta    EUR/tys. - 5 000 - 

      tys. zł  - 20 901 - 

b2. jednostka/waluta    CZK/tys. 3 405 980 1 000

      tys. zł  493 125 111

b3. jednostka/waluta    BGN/tys. 4 5 5

      tys. zł  9 10 9

b4. jednostka/waluta    ROL/tys. 0 0 0

      tys. zł  0 0 0

b5. jednostka/waluta    LTL/tys. 706 790 - 

      tys. zł  964 911 - 
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem 2 010 23 037 11 384
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 

  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)     2 010 23 037 -
     a) akcje (wartość bilansowa):   2 20 903 -
        - wartość na początek okresu   2 20 903 -
        - wartość według cen nabycia   2 20 903 -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   2 008 2 134 11 384
       c1) udziały    2 106 2 134 11 384
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   492  - -
        - wartość na początek okresu   2 598  2 134 11 384
        - wartość według cen nabycia   2 598 2 135 11 384
Wartość według cen nabycia razem   2 502  23 037 11 384
Wartość na początek okresu razem   2 502  23 037 11 384
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem   492  - - 
Wartość bilansowa razem   2 108 23 037 11 385

 
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej -   - 620 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   49   - 13 
b1. jednostka/waluta   BGN/tys.   40   - 6 
      tys. zł    17   -  13
B2. jednostka/waluta   ROL/tys.  37 - -
      tys. zł   32 - -
Udzielone pożyczki dlugoterminowe razem 49   - 633 

 
Nota objaśniająca nr 5 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym: 1 009 - -

a) odniesionych na wynik finansowy   284  - -
    - rezerwa na niewykorzystane urlopy   45  - -
    - odpisów aktualizujących należności   239  - -
b) odniesionych na kapitał własny    725  - -
    - z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

  725  - -

2. Zwiększenia    934   1 438 -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 934  284  -

    - odpisów aktualizujących należności    91 239  -
    - rezerwa na niewykorzystane urlopy    -  45  -
    - odpis aktualizujący udziały  93 - -
    - strata podatkowa za rok 2003  652 - -
    - wycena bilansowa rozrachunków  98 - -
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)  - 1 154 -

    -    z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

   - 1 154 -

3. Zmniejszenia    587 430  -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)  587 430  -

    - z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

   575 430  -

    - rezerwa na niewykorzystane urlopy   12  -  -
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem, w tym: 

1 356  1 009 -

a) odniesionych na wynik finansowy 1 206 284 -
    - rezerwa na niewykorzystane urlopy   33 45 -
    - odpisów aktualizujących należności   330 239 -
    - odpis aktualizujący udziały  93 - -
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    - wycena bilansowa rozrachunków  98 - -
    - strata podatkowa za rok 2003  652 - -
b) odniesionych na kapitał własny 150 725 -
    - z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

  150  725  -

 
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE 
Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
AKTYWA        
   - należności (ostrożna wycena) okres następny 1 737 885 -
   - należności (wycena bilansowa) okres następny 519 - -
   - inwestycje długoterminowe (odpisy aktualizujące) do wygaśnięcia 492 - -
   - środki trwałe oddane w leasing finansowy według UoR 
(wartość podatkowa aktywów)  do wygaśnięcia 787 2 685 -

PASYWA   
   - rezerwa na zobowiązania (niewykorzystane urlopy) do wygaśnięcia 171 166 -
Razem ujemne różnice przejściowe  3 706 3 736 -

 
Nota objaśniająca nr 6 

ZAPASY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
b) półprodukty i produkty w toku   -  1 649 - 
d) towary   31 833 25 542 15 518
e) zaliczki na dostawy   2 169 - - 
Zapasy razem   34 002 27 191 15 518

 
OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI I DYSPONOWANIU 
MAJĄTKIEM  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Zabezpieczenie kredytów stanowi przewłaszczenie zapasów towarów wraz  
z cesją praw z polis ubezpieczeniowych 13 000 8 000 1 055

 

Nota objaśniająca nr 7 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) od jednostek powiązanych    11 599 7 448 5 488
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   11 599 7 448 5 488
         - do 12 miesięcy   7 643 7 448 5 488
         - powyżej 12 miesięcy 3 956 - - 
     - inne   -  - - 
     - dochodzone na drodze sądowej   -  - - 
b) należności od pozostałych jednostek   21 937 25 445 9 410
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   16 131 19 184 6 261
          - do 12 miesięcy   16 131 19 184 6 261
          - powyżej 12 miesięcy   -  - - 
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 2 975 2 255 1 589

      - inne   2 831 4 005 1 560
      - dochodzone na drodze sądowej   -  - - 
Należności krótkoterminowe netto razem    33 536 32 893 14 897
c) odpisy aktualizujące wartość należności    2 208 1 080 29
Należności krótkoterminowe brutto razem   35 744 33 973 14 926

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 11 599 7 448 5 487 
    - od jednostek zależnych  11 599 7 447 5 487 
    - od jednostek stowarzyszonych  0 1 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem   11 599 7 448 5 487 
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych       
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem 11 599 7 448 5 487 
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ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Stan na początek okresu   1 080 29  -
a) zwiększenia (z tytułu)   1 480  1 230  38
   - utworzenie odpisów w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych   1 480  1 230 38
b) zmniejszenia (z tytułu)   352  179  9
   - opłacenia należności   165 179 9
   - spisania należności   187  - -
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 2 208 1 080 29

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej   21 563 25 052 9 269
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   14 181 8 921 5 657
b1. jednostka/waluta   tys./ EUR   1 370 930 94
      tys. zł    6 373 3 667 332
b2. jednostka/waluta    tys./CZK   3 890 9 673 4 402
      tys. zł    554 1 210 488
b3. jednostka/waluta    tys./USD   1 964 1 049 965
      tys. zł    7 254 4 044 3 849
b4. jednostka/waluta    tys./DEM   -  - 508
      tys. zł    -  - 915
b5. jednostka/waluta    tys./GBP   -  - 13
      tys. zł    -  - 73
Należności krótkoterminowe razem   35 744 33 973 14 926
   
   

 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM 
OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) do 1 miesiąca  7 922 10 330 5 820
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  2 715 2 554  -
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  1 052  -  -
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  1 485  -  -
e) powyżej 1 roku  1 950  -  -
f) należności przeterminowane  14 815 14 828 5 958
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)  29 938 27 712 11 778
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług   2 208 1 080 29
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 27 730 26 632 11 749

Emitent nie obejmuje odpisem aktualizującym należności przeterminowanych przysługujących mu od jednostek 
powiązanych. Należności te stanowią źródło finansowania tych spółek, a spowodowane jest to długotrwałą 
procedurą podnoszenia wartości kapitałów własnych.  

Dokonany w poszczególnych latach odpis aktualizujący obejmuje należności od jednostek niepowiązanych  
o zagrożonej spłacie, przeterminowane w różnych przedziałach czasowych. 
 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) do 1 miesiąca  4 484 3 632 2 647
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  4 136 6 556 2 543
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  2 774 2 226  446
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  1 371 1 383 322
e) powyżej 1 roku  2 050 1 030  -
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto)   14 815 14 828 5 958
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane  2 208 1 080 29
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (netto)  12 607 13 748 5 929
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OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI I DYSPONOWANIU 
MAJĄTKIEM 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Zabezpieczenie kredytów stanowią umowy przelewu wierzytelności   29 938 14 500 -
 
Nota objaśniająca nr 8 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE PRZETERMINOWANE  
I SPORNE 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

1) Należności z tytułu dostaw i usług   29 938 27 712 11 778
w tym przeterminowane i sporne   14 815 14 828 5 958
a/ odpis aktualizujący  2 208 1 080 29
2) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp.   2 975 2 255 1 589
w tym przeterminowane i sporne   - - -
a/ odpis aktualizujący   - - -
3) Należności inne   2 831 4 005 1 560
w tym przeterminowane i sporne   - - -
a/ odpis aktualizujący   - - -
4) Należności  krótkoterminowe ogółem brutto   35 744 33 973 14 926
w tym przeterminowane i sporne   14 815 14 828 5 958
a/ odpis aktualizujący   2 208 1 080 29
Należności krótkoterminowe netto   33 536 32 893 14 897

 
Nota objaśniająca nr 9 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) w jednostkach zależnych - 35 -
     - udzielone pożyczki 

 
- 35 -

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   634 501 155
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach    604 446 155
        - inne środki pieniężne   - 55 -
        - inne aktywa pieniężne   30 - -
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 634 537 155

 
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   -  35 - 
b1. jednostka/waluta    EUR/ tys.   -  7 - 
      tys. zł    -  35 - 
Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem -  35 - 

 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej   345 410 2
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   289 91 153
b1. jednostka/waluta    tys./EUR   36 4 25
      tys. zł    161 15 89
b2. jednostka/waluta    tys./CZK   68 - - 
      tys. zł    10 - - 
b3. jednostka/waluta    tys./USD   32 20 16
      tys. zł    118 76 64
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem   634 501 155

 
Nota objaśniająca nr 10 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   132 220 109
     - ubezpieczenia majątkowe   116 82 39
     - prenumerata   1 9 3
     - targi   - 74 43
     - usługi marketingowe   - 22 -
     - koszty organizacji poniesione przy późniejszym rozszerzeniu S.A.   15 20 24
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     - odsetki dyskontowe   - 11 -
     - pozostałe   - 2 -
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem   132 220 109

 
Nota objaśniająca nr 11 

W okresie od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku Jednostka dokonała odpisu aktualizującego udziały w Spółce 
Koelner CZ SRO w kwocie 492 tys. zł (do wysokości ceny nabycia), ponieważ aktywa netto tej spółki na koniec 
roku 2003 były ujemne.  

Nie wystąpiły odpisy aktualizujące odniesione na kapitał własny. 

Nota objaśniająca nr 12 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  

Seria/e
misja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilej

owania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 

Wartość 
serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 
w złotych 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A imienne - - 100 000 100 000
opłacone 
gotówką 18-04-2000 18-04-2000 

B imienne - - 1 374 375 1 374 375
opłacone 
gotówką 30-09-2000 30-09-2000 

C imienne - - 14 525 625 14 525 625
opłacone 
gotówką 19-11-2001 19-11-2001 

D imienne - - 1 250 000 1 250 000
opłacone 
gotówką 25-01-2002 25-01-2002 

E imienne - - 5 750 000 5 750 000 opłacone 
gotówką 11-07-2003 11-07-2003 

Liczba akcji razem 
  23 000 000       
Kapitał zakładowy razem  23 000 000      
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł   

 

Na dzień 31 grudnia 2003 roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego 
Emitenta i 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy są: 

− Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner – 88,15% kapitału zakładowego, 

− Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. – 5,43% kapitału zakładowego. 

Zmiany w składzie akcjonariuszy Emitenta, które nastąpiły w roku 2004, zostały opisane w niniejszym Prospekcie  
w Rozdziale 4 pkt 11 (przedostatnia tabela). 

Uchwała o emisji akcji serii D miała miejsce w roku 2001, rejestracja zmiany nastąpiła na początku roku 2002, przed 
wydaniem opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2001. Zdarzenie to, rejestracja w Sądzie, jest 
zdarzeniem po dacie bilansu, które potwierdza zdarzenie mające miejsce w roku 2001 i jest zgodne z ogólną zasadą  
rachunkowości: przewagi treści ekonomicznej nad formą. Niemniej jednak dla celów wyliczenia zysku na akcję, tak by 
był on wyliczony zgodnie z MSSF (MSR) 33, uwzględniono zarejestrowanie emisji Akcji serii D w roku 2002. 
Szczegółowy opis wyliczenia zysku na akcję zwykłą jest zaprezentowany pod notą objaśniającą numer  37. 

Nota objaśniająca nr 13 – Akcje własne – pozycja nie występuje w Spółce 

Nota objaśniająca nr 14 

KAPITAŁ ZAPASOWY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
b) utworzony ustawowo   444 317 39
e) inny (wg rodzaju)   -10 - -
   - łączenie spółek   -10 -  -
Kapitał zapasowy razem   434 317 39
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Nota objaśniająca nr 15 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
e) inny (wg rodzaju)   1 047 1 047  -
   - prawo wieczystego użytkowania gruntów   1 047 1 047  -
Kapitał z aktualizacji wyceny razem   1 047 1 047  -

 
Nota objaśniająca nr 16 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

   - z podziału wyniku finansowego   5 109 3 641 444
Pozostałe kapitały rezerwowe razem   5 109 3 641 444

Nota objaśniająca nr 17 – Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – pozycja nie występuje w Spółce 

Nota objaśniająca nr 18 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym:  97 -  -

a) odniesionej na wynik finansowy   97  -  -
    - wycena należności   47  -  -
    - wycena zobowiązań   50  -  -
2. Zwiększenia     19  97  -
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych  
(z tytułu)  19 97  -

    - wycena należności   14  47  -
    - wycena zobowiązań   5  50  -
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem 116 97 -

a) odniesionej na wynik finansowy    61 97 -
    - wycena należności    61 47 -
    - wycena zobowiązań    55 50 -

 
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE 
Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
AKTYWA        
   - należności (ostrożna wycena) okres następny 321 174 -
PASYWA   
      - zobowiązania (ostrożna wycena) okres następny 289 187 -
Razem dodatnie różnice przejściowe  610 361 -

 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

b) zwiększenia (z tytułu) 354 - - 
   - rezerwa na kontrolę podatkową 354 - - 
e) stan na koniec okresu 354 - - 

 
Nota objaśniająca nr 19  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
f) wobec pozostałych jednostek  -  - 3 198
    - kredyty i pożyczki   -  - 3 198
Zobowiązania długoterminowe razem -  - 3 198

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) powyżej 1 roku do 3 lat   -  - 3 198
Zobowiązania długoterminowe razem   -  - 3 198
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   -  - 3 198
b1. jednostka/waluta    CZK/tys. zł   -  - 28 839
      tys. zł    -  - 3 198
Zobowiązania długoterminowe razem   -  - 3 198

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2001 rok  

Nazwa 
(firma) 

jednostki ze 
wskazaniem 

formy 
prawnej 

Siedziba 
  

Kwota 
kredytu/ 

pożyczki wg 
umowy 

zł 

waluta 

Kwota 
kredytu/ 
pożyczki 

pozostała do 
spłaty 

zł 

waluta 
Warunki 

oprocento- 
wania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia
  Inne 

CITIBANK 
S.A. 

CITIBANK 
S.A.  
ul. Senatorska 
16, 00-923 
Warszawa 

4.945.980,00 44.200.000 
CZK 4.508.636,95 40.654.976,97

CZK PRIBOR+* 2005-06-29 

1. Hipoteka na 
nieruchomości 
KW 116459 
należącej do Pani 
Krystyny Koelner 
do kwoty 
6.500.000 PLN  
2. Hipoteka na 
nieruchomości 
KW 121721 
należącej do Pani 
Krystyny Koelner 
do kwoty 
1.170.000,00 
PLN   3. Cesja 
praw z polisy 
ubezpieczeniowej 
nieruchomości    

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 

Nota objaśniająca nr 20  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) wobec jednostek zależnych    - 6 499  4 474
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    - 5 949  4 474

        - do 12 miesięcy    - 5 949  4 474

     - inne (wg rodzaju)    - 550  -
        - objęcia udziałów    - 550 -
f) wobec pozostałych jednostek    41 204 62 925 14 896
     - kredyty i pożyczki, w tym:   21 027 41 574 5 924
        - długoterminowe w okresie spłaty    -  -  1 311
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   16 858 19 044 5 805
        - do 12 miesięcy   16 858 19 044 5 805
     - zaliczki otrzymane na dostawy   2 267  - - 
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń   716 655 662
     - z tytułu wynagrodzeń   270  - 93
     - inne (wg rodzaju)   66 1 652 1 101
g) fundusze specjalne (wg tytułów)   828 864 22
     - ZFŚS   828 864 22
Zobowiązania krótkoterminowe razem    42 032  70 288  19 393

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) w walucie polskiej   34 462 32 744 15 421
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)   7 570 37 544 3 972
b1. jednostka/waluta    (tys./USD)   793 1 624 256
      tys. zł    3 084 6 339 1 020
b2. jednostka/waluta    (tys./euro)   986 6 170 116
      tys. zł    4 485 24 731 409
b3. jednostka/waluta    (tys./DEM)   -  - -
      tys. zł    -  - -
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b4. jednostka/waluta    (tys./CZK)   -  - 55 800
      tys. zł  - - 6 473
b5. jednostka/waluta    (tys./GBP)  - - 4
      tys. zł   1 1 24
Zobowiązania krótkoterminowe razem   42 032 70 288 19 393
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2003 rok  
Kwota 

kredytu/pożyczki wg 
umowy 

Kwota 
kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

zł waluta zł waluta

Warunki 

oprocentowania

Termin 

spłaty 
Zabezpieczenia Inne 

Raiffeisen 
Bank S.A. 

Raiffeisen Bank Polska S.A.  
z siedzibą w Warszawie, ul. 
Piękna 20 

5.000.000,00 PLN 949.757,10 PLN WIBOR 1W + 
* 2004-06-30

1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego  
2. Dwa weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową  
3. zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 13.000.000 PLN 
4.Cesja praw z polisy ubezpieczenia zapasów  

 

BRE Bank 
S.A. 

BRE Bank S.A., Oddział 
Regionalny, ul. Podwale 63, 
50-010 Wrocław 

5.000.000,00 PLN 4.754.983,63 PLN WIBOR 1M + 
* 2004-08-19

1.Upoważnienie do obciążania w pierwszej kolejności rachunku 
bieżącego w BRE Bank S.A.  
2.Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.700.000 PLN na nieruchomości 
przy ul. Jedności Narodowej 190, 192 we Wrocławiu   
3.Hipoteka do kwoty 1.700.000 PLN na nieruchomości  

 

BRE Bank 
S.A. 

BRE Bank S.A., Oddział 
Regionalny, ul. Podwale 63, 
50-010 Wrocław 

15.000.000,00 PLN 13.900.000,00 PLN WIBOR 1M + 
* 2004-08-20

1. Hipoteka do kwoty 15.500.000 PLN na nieruchomości będącej 
własnością  Krystyny Koelner położonej przy ul. Kwidzyńska 6c 
we Wrocławiu  
2. Hipoteka do kwoty 3.500.000 PLN na będącej własnością 
Krystyny Koelner nieruchomości  

 

PKO BP S.A. PKO BP S.A., II Oddział we 
Wrocławiu 4.000.000,00 PLN 179.467,85 PLN * wg umów 

leasingowych

1. Cesja praw z umowy leasingowej   
2.Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na przedmiotach umów 
leasingowych   
3. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych  
4. Weksel własny in blanco leasingobiorcy indosownay na bank i 
poręczony przez leasingodawcę   

 

PKO BP S.A. PKO BP S.A., IV Oddział we 
Wrocławiu 2.000.000,00 PLN 337.500,00 PLN

stawka 
referencyjna + 
* 

wg umów 
leasingowych

1. Pełnomocnictwo do dysponownania rachunkiem   
2. Weksel in blanco  
3. Weksel leasingobiorcy indosowany  
4. Cesja praw z umowy leasingowej   
5. Zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu leasingu    
6. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu 

 

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2002 rok  
Kwota kredytu/pożyczki wg 

umowy 
Kwota kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 
zł waluta zł waluta 

Warunki 

oprocentowania

Termin 

spłaty 
Zabezpieczenia Inne 

Citibank CITIBANK S.A. ul. Senatorska 
16, 00-923 Warszawa 3.387.552,00 29.820.000,00 

CZK 1.964.306,50 15.145.000 
CZK PRIBOR + * 2003-07-23 1. Przewłaszczenie zapasów na 8.000.000 PLN  

2. Poręczenie Krystyny Koelner   

Citibank CITIBANK S.A. ul. Senatorska 
16, 00-923 Warszawa 4.945.980,00 44.200.000,00 

CZK 4.508.636,95 40.654.976,97 
CZK PRIBOR +* 2005-06-29

1. Hipoteka na nieruchomości KW 116459 
należacej do Pani Krystyny Koelner do kwoty 
6.500.000 PLN  2. Hipoteka na nieruchomości 
KW 121721 należącej do Pani Krystyny 
Koelner do kwoty 1.170.000,00 PLN    

3. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2002 rok  
nieruchomości   

Bank 
Handlowy w 
Warszawie 
S.A. 

Bank Handlowy w Warszawie 
S.A., Oddział we Wrocławiu,  
ul. Ruska 6/7 

4.500.000,00 PLN 4.459.845,89 PLN WIBOR 1M + 
* 2003-07-10

1. Przewłaszczenie zapasów na 8.000.000 PLN  
2. Poręczenie Krystyny Koelner   
3. Hipoteka na nieruchomości KW 121721  
w wysokości 1.200.000 PLN wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej  

  

Raiffeisen 
Bank S.A. 

Raiffeisen Bank Polska S.A.  
z siedzibą w Warszawie,  
ul. Piękna 20 

19.914.000,00 5.000.000,00 
EUR 20.000.500,00 5.000.000 EUR EURIBOR 1M 

+* 2003-06-30

1. Zastaw na akcjach Raiffeisen Arsis Zeta 
AG o wartości 5.000.000 EUR  
2. Weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową  
3. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego 

  

Bank 
Handlowy w 
Warszawie 
S.A. 

Bank Handlowy w Warszawie 
S.A., Oddział we Wrocławiu, 
 ul. Ruska 6/7 

400.000,00 PLN 400.000,00 PLN * 2003-02-03 -   

PBK S.A. PBK S.A., Oddział we Wrocławiu, 
ul. J. Słowackiego 12-14 5.000.000,00 PLN 71,62 PLN - na czas 

nieokreślnoy

1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową 2.Oświadczenie o poddani się 
egzekucji  
3. Umowa zastawu rejestrowego na 
przedmiocie leasingu   
4. Cesja ubezpieczenia przedmiotu leasingu   
5. Poręczenie Koelner S.A.  
6. Pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem   
7. Środki na funduszu gwarancyjnym  

  

BGŻ S.A. 
Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A., Oddział we Wrocławiu,  
pl. Teatralny 

4.000.000,00 PLN 366.100,00 PLN WIBOR 3M + 
* 2004-11-11

1. Poręczenie Pani Krystyny Koelner   
2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie lub 
zastaw rejestrowy na przedmiotach leasingu  
3.Weksel in blanco leasingobiorcy wraz z 
deklaracją wekslową  4.Weksel in blanco 
kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową   

  

PKO BP S.A. PKO BP S.A., II Oddział  
we Wrocławiu 4.000.000,00 PLN 855.439,97 PLN * wg umów 

leasingowych

1. Cesja praw z umowy leasingowej  2.Zastaw 
rejestrowy lub przewłaszczenie na 
przedmiotach umów leasingowych   
3. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych  
4. Weksel własny in blanco leasingobiorcy 
indosownay na bank i poręczony przez 
leasingodawcę   

  

PKO BP S.A. PKO BP S.A., IV Oddział  
we Wrocławiu 2.000.000,00 PLN 787.500,00 PLN 

stawka 
referencyjna + 
* 

wg umów 
leasingowych

1. pełnomocnictwo do dysponownania 
rachunkiem   
2. weksel in blanco  
3. weksel leasingobiorcy indosowany  
4. cesja praw z umowy leasingowej  5. zastaw 
lub przewłaszczenie przedmiotu leasingu  
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2002 rok  
 6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 
przedmiotu leasingu 

ING Bank 
Śląski S.A. 

ING Bank Śląski S.A., Centrum 
Bankowości Korporacyjnej,  
ul. Św. Katarzyny 16, Wrocław 

9.000.000,00 PLN 9.000.000,00 PLN WIBOR 1M + 
* 2003-04-01

1. Zastaw rejestrowy na należnościach o 
wartości nie niższej niż 14.500.000 PLN   
2.Zastaw na dwóch elektrodrążarkach DM 
433 należących do Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej  
3. Zastaw na czterech wtryskarkach  

  

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2001 rok  

Kwota kredytu/pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/pożyczki 
pozostała do spłaty 

Nazwa (firma) 
jednostki Siedziba 

zł waluta zł waluta 

Warunki 

oprocentowania

Termin 

spłaty 
Zabezpieczenia Inne 

CITIBANK 
S.A. 

CITIBANK S.A. ul. Senatorska 
16, 00-923 Warszawa 3.387.552,00 29.820.000 

CZK 2.464.584,93 22.223.488,95 PRIBOR + * 2002-07-23

1. Przewłaszczenie zapasów na 1.054.806 
PLN  
2. Przewłaszczenie zapasów należących 
do firmy Tworzywa Sztuczne Krystyna 
Koelner na 5.100.000 PLN   
3. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
należących do Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner na 3.505.085 PLN    

Bank 
Handlowy w 
Warszawie 
S.A. 

Bank Handlowy w Warszawie 
S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. 
Ruska 6/7 

3.500.000,00 PLN 3.460.190,90 PLN WIBOR + * 2002-07-11

1. Przewłaszczenie zapasów na 1.054.806 
PLN  
2. Przewłaszczenie zapasów należących 
do firmy Tworzywa Sztuczne Krystyna 
Koelner na 5.100.000 PLN   
3. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
należących do Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner na 3.505.085 PLN   

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
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Nota objaśniająca nr 21  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
Stan na początek okresu   865 - - 
a) zwiększenia (z tytułu)   -  1 065 - 
     - nabycia przedsiębiorstwa Modeco Sp. z o.o.   -  1 065 - 
b) zmniejszenia (z tytułu)   299 200 - 
     - odpis ujemnej wartości w roku   299 200 - 
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu   566 865 - 

 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   172  166  34
    - krótkoterminowe (wg tytułów)   172 166  34
       - rezerwa na niewykorzystane urlopy   172 166  34
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów    248  491  -
    - długoterminowe (wg tytułów)    248  491  5
        - z tytułu sprzedaży wierzytelności z leasingu       248  491  -
        - inne  - - 5
Inne rozliczenia międzyokresowe razem    420  657  39

 
Nota objaśniająca nr 22 

Wartość księgowa  40 654 23 635 21 174
Liczba akcji  23 000 000 17 250 000 16 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,77 1,37 1,32
Rozwodniona liczba akcji  -  -  -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  -  -  -

W związku z faktem, że w Spółce w analizowanych okresach występowały wyłącznie akcje imienne 
nieuprzywilejowane o wartości 1 zł każda, wartość księgową na jedną akcję (w zł) obliczono, dzieląc wartość 
księgową Spółki przez liczbę wyemitowanych na dzień bilansowy akcji. 

Z uwagi na fakt, iż akcje serii D w ilości 1.250.000 sztuk zostały zarejestrowane 25 stycznia 2002 roku, nie zostały 
one uwzględnione do obliczeń wartości księgowej na jedną akcję na dzień 31 grudnia 2001 roku.  

Wobec niewystępowania w żadnym z analizowanych okresów czynników rozwadniających akcje nie liczono 
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję. 

Nota objaśniająca nr 23 – należności warunkowe od jednostek powiązanych oraz zobowiązania warunkowe na 
rzecz jednostek powiązanych nie występują w Spółce 

1.6. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 

Nota objaśniająca nr 24 – Przychody netto ze sprzedaży produktów – pozycja nie występuje w Spółce 

Nota objaśniająca nr 25 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

 - sprzedaż towarów   108 437 92 342 55 360
     - w tym: od jednostek powiązanych   21 089 25 727 12 085
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem   108 437 92 342 55 360
 - w tym: od jednostek powiązanych   21 089 25 727 12 085

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA)   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) kraj   70 753 60 945 43 824
    - w tym: od jednostek powiązanych   15 472 20 470 11 077
b) eksport   37 684 31 397 11 536
    - w tym: od jednostek powiązanych   5 617 5 257 1 008
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem   108 437 92 342 55 360
 - w tym: od jednostek powiązanych   21 089 25 727 12 085
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Nota objaśniająca nr 26  

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) amortyzacja   1 327 929 228
b)  zużycie materiałów i energii   1 330 24 341 6 561
c) usługi obce   6 214 13 704 5 188
d) podatki i opłaty   939 720 97
e) wynagrodzenia   4 449 3 043 1 123
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    1 054 762 279
g) pozostałe koszty rodzajowe   7 333 6 141 566
Koszty według rodzaju razem   22 646 49 640 14 042
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   -201 -4 411 -3 500
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)   -  - - 
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   8 431 6 063 2 959
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   14 416 10 840 3 134
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   -  28 326* 4 449**

*28.326, ** 4.449 - koszt wytworzenia sprzedanych produktów w Koelner S.A. W myśl przyjętych w 2003r.  zasad sprzedaż towarów po przerobie 
(traktowanych w poprzednich latach jako produkty , zaprezentowana została jako sprzedaż towarów. Odpowiednio do powyższego skorygowano 
prezentację kosztów – koszt sprzedanych towarów po przerobie zaprezentowano jako wartość sprzedanych towarów i materiałów. Ze względów 
praktycznych nie jest możliwy podział i wyłączenie z kosztów rodzajowych kosztów związanych z towarami po przerobie. Dlatego też w powyższej 
nocie, dla zachowania poprawności wyliczeń w roku 2002 i 2001,  jako koszty produktów zaprezentowano również koszty wytworzenia towarów 
po przerobie 

Nota objaśniająca nr 27 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   - - -
b) pozostałe, w tym:   2 462 3 026 1 295
   - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności   165  179 9
   - leasing finansowy   266  - -
   - otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego   111  147 -
   - z tytułu różnic inwentaryzacyjnych   722  489 406
   - przedawnione zobowiązania   9  - -
   - bieżący odpis ujemnej wartości firmy   299  200 -
   - odpisanie ujemnej wartości firmy z połączenia z Modeco Sp. z o.o.  - 1 075 -
   - inne   890  936 880
Inne przychody operacyjne razem   2 462 3 026 1 295

 
Nota objaśniająca nr 28 

INNE KOSZTY OPERACYJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) utworzone rezerwy (z tytułu)   354 - -
   - podatek dochodowy 1997 - rezerwa   354 - -
b) pozostałe, w tym:   2 326 4 698 356
   - odpis aktualizujący należności   1 480  1 230  38
   - darowizny   2  - 6
   - odpisane należności   19  20 38
   - koszty postępowania spornego   74  97 -
   - koszty likwidacji zapasów   59  24 -
   - niedobory magazynowe   256  649 229
   - odpisanie dodatniej wartości firmy  - 2 678 -
   - inne   436  - 45
Inne koszty operacyjne razem   2 680 4 698 356

 
Nota objaśniająca nr 29 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW  
W ZYSKACH  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

b) od pozostałych jednostek   16 123 - - 
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem 16 123 - - 
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PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
b) pozostałe odsetki    419  946  6
    - od jednostek powiązanych   -  1  -
       - zależnych  - 1 -
    - od pozostałych jednostek  419 945 6
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem   419 946 6

 
INNE PRZYCHODY FINANSOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) dodatnie różnice kursowe    1 836 2 171 176 
     - zrealizowane   1 309 1 504 176 
     - niezrealizowane        527 667 - 
c) pozostałe, w tym:   61 1 155 - 
   - odpisy aktualizacyjne     - 735 -
   - sprzedaż wierzytelności   - 351  -
   - inne  61 69 -
Inne przychody finansowe razem   1 897 3 326 176 

 
Nota objaśniająca nr 30 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) od kredytów i pożyczek   2 313 1 717 1174 
    - dla jednostek powiązanych  - - -
    - dla innych jednostek   2 313 1 717 1174
b) pozostałe odsetki   130 591 929
    - dla jednostek powiązanych   - -  -
    - dla innych jednostek  130 591 292
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem   2 443 2 308 2 103

 
INNE KOSZTY FINANSOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) ujemne różnice kursowe    3 984 2 950 460 
     - zrealizowane   3 251 1 822 246 
     - niezrealizowane        733              1 128  214 
c) pozostałe, w tym:   345 7 255 137 
   - dopłata do udziałów   - 4 004 - 
   - sprzedaż wierzytelności   - 2 927 -
   - inne  345 324 137
Inne koszty finansowe razem   4 329 10 205 597

 
Nota objaśniająca nr 31 

ZYSKI NADZWYCZAJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) losowe   -  - 10
Zyski nadzwyczajne razem   -  - 10

 
Nota objaśniająca nr 32 

STRATY NADZWYCZAJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) losowe   -  - 11
Straty nadzwyczajne razem   -  - 11

 
Nota objaśniająca nr 33 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
1. Zysk (strata) brutto   11 762 4 352 5 071
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) -15 190  5 217   691

Przychody nie podlegające opodatkowaniu   18 195 1.560 9
Należne odsetki   1  59  -
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności  -  898 9
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na odsetki 116  - -
Niezrealizowane różnice kursowe 1 656  306  -
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Dywidenda od spółki Raiffeisen Arsis Zeta AG 16 123  -  -
Odpis ujemnej wartości firmy 299  200  -
Zwrot odsetek budżetowych   - 68  -
Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu - 29 -
Przychody statystyczne – do opodatkowania    - 187   -
Udzielone nieodpłatnie świadczenia (umowy użyczenia)    - 8  -
Otrzymane bonusy  - 179 -
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu   4 903  7 227  700
Amortyzacja od środków trwałych w zapasie (zbędne)   74  90 3
Odpisy na ZFŚS   92  60 26
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu    -  21 7
Reklama i reprezentacja ponad limit    -  18 33
Odsetki od zobowiązań podatkowych   68  115 23
Różnice kursowe niezrealizowane   1 541  1 129 215
Wniesienie dopłaty do Koelner Metalzbyt GPK Sp. z o.o.   4 004 
Odsetki od zobowiązań niezapłacone   30 33 
Sprzedaż wierzytelności    638 
Opłaty i odsetki karne   -  - 9
Darowizny    -  690 6
Utworzone odpisy aktualizujące na wątpliwe należności   1 392  47 38
Różnice inwentaryzacyjne (niedobory)  -  - 229
PFRON   54  25  -
Rezerwa na niewykorzystane urlopy  -  166 34
Rezerwa na podatek dochodowy za rok 1997 354  
Odpisanie należności 19  
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 1 281 191 77
Dodatkowe koszty podatkowe   1 898 637   
Podatkowe koszty dot. leasingu   1 898 637  -
Podstawa opodatkowania   -3 428 9 569 5 762
Podstawa opodatkowania po odliczeniach    - 9 569 5 762
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym    -3 428 7 834 5 762
4. Podatek dochodowy według stawki 27%, 28%    - 2 697 1 613
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku  -  -  -
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu,  
w tym:  - 2 697 1 613

    - wykazany w rachunku zysków i strat  - 2 697 1 613
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny  -  -  -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy  -  -  -

 
Nota objaśniająca nr 34 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY  
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

−  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych   483 243 - 

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych  - - -
− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty 

podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu  - - -

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy  

- - -

− ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy    -  -  -
 
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
 - ujętego w kapitale własnym    725  902  -
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy    -  -  -
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PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
DOTYCZĄCY: 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

 - działalności zaniechanej    -  -  -
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych    -  -  3

 

Nota objaśniająca nr 35 – Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) nie występuje  
w Spółce 

Nota objaśniająca nr 36 – udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własność nie występuje w Spółce 

Nota objaśniająca nr 37 

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  11 279 1 414 3 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych   19 975 342 17 164 384 3 145 817
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  0,56 0,08 1,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    -  -  -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   -  -  -

W związku z faktem, że w Spółce w analizowanych okresach występowały wyłącznie akcje imienne, za ilość akcji 
zwykłych do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnią ważoną ilość akcji występujących w każdym  
z okresów rocznych. 

Seria/emisja Liczba akcji Data rejestracji emisji w KRS Dzień bilansowy 

Ilość dni od dnia 
rejestracji do dnia 
bilansowego 

A 100 000 18-04-2000    
B 1 374 375 30-09-2000    
C 14 525 625 19-11-2001 31-12-2001 42
D 1 250 000 25-01-2002 31-12-2002 340
E 5 750 000 11-07-2003 31-12-2003 173

Wyliczenie średniej ważonej liczby akcji zwykłych przedstawia się następująco: 

1) 2003 rok: (17.250.000 akcji x 356 dni + 5.750.000 akcji x 173 dni)/365 dni = 19.975.342 akcje 

2) 2002 rok: (16.000.000 akcji x 356 dni + 1.250.000 akcji x 340 dni)/365 dni = 17.164.384 akcje 

3) 2001 rok: (1.474.375 akcji x 365 dni + 14.525.625 akcji x 42)/365 dni = 3.145.817 akcji 

Wobec niewystępowania w żadnym z analizowanych okresów czynników rozwadniających akcje nie liczono 
wartości wskaźnika rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą. 

1.7. Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 

Struktura środków pieniężnych   01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych   604  446  155 
Inne środki pieniężne   28 55 345
Razem środki pieniężne   634 501  155 

Podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, przyjęty w rachunku przepływów pieniężnych 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmują wpływy i wydatki związane z podstawową 
działalnością gospodarczą Spółki. 

Obejmuje ona w szczególności: 

− wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży usług 

− wydatki związane z pokrywaniem kosztów świadczonych usług oraz zatrudnieniem pracowników 

− płatności na rzecz dostawców 

− wydatki z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych i innych obciążających wynik finansowy. 

Z działalności operacyjnej wyeliminowano wpływy i wydatki związane z działalnością inwestycyjną lub finansową. 

W przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Spółka podaje opłacone w danym roku zakupy  
i sprzedaże poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowego majątku trwałego, a także 
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aktywów finansowych. Do przychodów z tej działalności jednostka zalicza zainkasowane dywidendy, odsetki 
uzyskane od lokat bankowych dłuższych niż 3-miesięczne, a także odsetki od udzielonych pożyczek. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują wpływy z emisji akcji własnych, z uzyskanych 
kredytów bankowych oraz wydatki związane z wypłatą dywidend dla akcjonariuszy, z obsługą kredytów (odsetki, 
spłaty rat kredytowych). 

Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu należności i zobowiązań wynikają z korekty wpływów  
(wydatków) z tytułu sprzedaży (zakupu) środków trwałych i udziałów i akcji o należności (zobowiązania) 
inwestycyjne z tym związane.  
 

1.8. Dodatkowe noty objaśniające 

Nota objaśniająca nr 1  

Informacje o instrumentach finansowych: 

Wyszczególnienie 

Aktywa 
finansowe 

przeznaczone do 
obrotu 

Pożyczki 
udzielone i 

należności własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane do 
terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Stan na 1.01.2003 r. - - 1 419 20 901 
Zwiększenia, w tym: - - - - 
- nabycie, założenie, 
zaciągnięcie, udzielenie - 49 - - 

- wycena - - - - 
- aktualizacja wartości - - - - 
- przekwalifikowanie - - - - 
- inne - - - - 
Zmniejszenia, w tym: - - 1 102 - 
- zbycie, rozwiązanie, spłata - - 1 102 20 901 
- wycena - - - - 
-aktualizacja wartości - - - - 
- połączenie z emitentem - - - - 
- inne - - - - 
Stan na 31.12.2003, w tym: - - 317 - 
należności z tytułu umów 
leasingu finansowego - - 317 - 

Pożyczki udzielone - 49 - - 

W roku 2003 Koelner S.A. połączył się z Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. Przejęta 
spółka stanowiła podmiot finansujący w zakresie umów leasingu, które spełniają kryteria wskazane w rt.. 3 ust. 4 
Ustawy o rachunkowości. W dniu połączenia aktywnych pozostawało kilkaset umów. Do dnia 31.12.2003 roku 
większość umów została zakończona, anulowana lub rozwiązana. W dniu bilansowym pozostawało aktywnych 11 
umów leasingowych. 

Należności z tytułu umów leasingowych zostały wycenione według zdyskontowanej wartości spodziewanych przepływów 
pieniężnych (skorygowana cena nabycia) i wykazane jako aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. Za 
stopę dyskonta przyjęto wewnętrzną stopę zwrotu wynikającą z zawartych umów leasingowych (efektywna stopa 
procentowa). Efektywna stopa procentowa dla aktywnych umów leasingowych mieści się w przedziale od 23% do 69,8% 
w ujęciu rocznym. Wszystkie aktywne umowy leasingowe zostaną zakończone do końca I kwartału roku 2005. Nie 
stwierdzono potrzeby dokonania odpisów aktualizujących należności leasingowe ze względu na sytuację dłużników. 
Maksymalna kwota straty, na jaką jednostka jest narażona w wypadku niewywiązania się dłużników z zawartych umów, 
nie przekracza 317 tys. zł. Spółka nie planuje zawierania nowych umów leasingowych jako podmiot finansujący. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmowały w dniu 31.12.2002 roku akcje w Spółce Raiffeisen Arsis Zeta 
AG, wycenione według ceny nabycia w kwocie 20.901. Akcje wymienionej spółki nie były notowane na aktywnym 
rynku, dlatego niemożliwe było dokonanie wyceny w wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2003. W roku 2003 
Raiffeisen Arsis Zeta AG wypłacił Koelner S.A. dywidendę w kwocie 16.123 tys. zł oraz uzyskano przychód ze 
zbycia wskazanych akcji w kwocie 5.583 tys. zł. Łączny wpływ środków pieniężnych przewyższył więc wartość 
akcji wycenioną w cenie nabycia. 
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Nota objaśniająca nr 2 

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych 
przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek 
powiązanych 

Firma Koelner S.A. była poręczycielem dla firmy Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner kredytu długoterminowego 
oraz na przełomie 2003 i 2004 roku kredytu kasowego w wysokości 400 tys. PLN. Kredyt kasowy został zaciągnięty 
23 grudnia 2003 r., natomiast został spłacony 24 marca 2004 roku.  

Kredyt długoterminowy został zaciągnięty przez firmę Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner w 1999 roku w wysokości 
3.500 tys. PLN, a następnie w 2000 roku został powiększony do 4.600 tys. PLN. Termin spłaty 25 czerwca 2004 r. Na 
dzień 13 lipca 2004 roku, po przekształceniach własnościowych w grupie Koelner, kredyt ten został przejęty przez firmę 
Koelner-Techniki Zamocowań Sp. z o.o. Wysokość kredytu wynosi 1.300 tys. PLN, spłata rozłożona została na dwa lata 
(do 25 lipca 2006 r.) i jednym z zabezpieczeń spłaty kredytu jest również poręczenie firmy Koelner S.A. 

Nota objaśniająca nr 3 

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli 

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Nota objaśniająca nr 4 

Informacje o działalności zaniechanej 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki zaniechania jakiegokolwiek rodzaju działalności. Nie 
przewiduje się też zaprzestania takiej działalności w okresie następnym. 

Nota objaśniająca nr 5 

Koszt wytworzenia środków trwałych  na własne potrzeby  

W prezentowanym okresie Spółka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby. 

Nota objaśniająca nr 6 

Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego 

Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w okresie 01.01-31.12.2001   –  340 tys. zł  

Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w okresie 01.01-31.12.2002   –   13.238 tys. zł 

Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w okresie 01.01-31.12.2003   –   5.325 tys. zł  

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego: 9.000 tys. zł. Poniesione 
i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego nie występują. 

Nota objaśniająca nr 7  

Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych z Koelner S.A.   

Dane liczbowe spółek  powiązanych z Koelner S.A. za 2003 rok  (tys. zł) 

 
Wyszczególnienie 

 
Razem Koelner 

CZ SRO 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

Koelner 
Górny 
Śląsk      

Sp. z o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL       
Sp. z o.o. 

Koelner 
Bułgaria 

SKL      
Sp. z o.o. 

Koelner 
Vilnius 
UAB 

Koelner 
Pomorze 

Wschodnie 
Sp. z o.o. 

Modeco 
Stone   

Sp. z o.o. 

Sprzedaż   
materiałów i tow.   
handlowych do 
Spółek 

18 883  2 805 3 863 7 726 2 696 868 925 - -

Sprzedaż usług 
Spółkom - - - - - - - - -

Zakup towarów i 
usług od Spółek  437 158 - 279 - - - - -

Zobowiązania 66 - - 66 - - - - -
Należności  7 937 1 173 611 1 395 2 691 760 1 307 - -

 

Dane liczbowe spółek  powiązanych z Koelner S.A. za 2002 rok  (tys. zł) 
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Wyszczególnienie 

 
Razem 

Koelner 
CZ 

SRO 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o.

Koelner 
Górny 
Śląsk    
Sp. z 
o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL     
Sp. z o.o.

Koelner 
Bułgaria 

SKL     
Sp. z o.o.

Koelner 
Vilnius 
UAB 

Koelner 
Techniki 
Zamocz-

wań 
Mazo-

wsze Sp. 
z o.o. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodn
ie Sp. z 

o.o. 

Modeco 
Stone   
Sp. z 
o.o. 

Sprzedaż   
materiałów i tow.   
handlowych do 
Spółek 

14 237 2 262 3 338 396 1 423 588 984 5 246 - -

Sprzedaż usług 
Spółkom - - - - - - - - - -

Zakup towarów  
i usług od Spółek  139 139 - - - - - - - -

Zobowiązania 80 74 3 0 - - - 3 - -
Należności  7 430 1 474 592 480 1 423 356 713 2 392 - -

 
Dane liczbowe spółek  powiązanych z Koelner S.A. za 2001 rok  

 
Wyszczególnienie 

 
Razem 

Koelner 
Metalzbyt 
Wrocław 
Sp. z o.o. 

Koelner 
CZ SRO

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o.

Koelner 
Górny 
Śląsk     

Sp. z o.o.

Modeco 
Sp. z 
o.o. 

Koelner 
Techniki 

Zamocowań 
Sp. z o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL      
Sp. z o.o. 

Ad 
Site 
Sp. z 
o.o. 

Koelner 
Bułgaria 

SKL      
Sp. z o.o.

Sprzedaż   
materiałów i tow.   
handlowych do 
Spółek 

6 163 3 533 733 1 622 - - - 119 - 156

Sprzedaż usług 
Spółkom - - - - - - - - - -

Zakup towarów  
i usług od Spółek  1 614 1 601 - 13 - - - - - -

Zobowiązania 3 - - 3 - 0 - - - -
Należności  2 791 1 655 609 268 - 0 - 103 - 156

 
Nota objaśniająca nr 8 

Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą 
pełną lub praw własności. 

Nota objaśniająca nr 9 

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

Wyszczególnienie   01.01.2003-31.12.2003 01.01.2002-31.12.2002 01.01.2001-31.12.2001 

Pracownicy umysłowi   87,83 57,33 27,83 
Pracownicy fizyczni   47,83 35,17 18,00 
Ogółem   135,41 92,50 45,83 
 
Nota objaśniająca nr 10 

Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających  
i nadzorujących Spółkę 

Wyszczególnienie   01.01.2003-31.12.2003 01.01.2002-31.12.2002 01.01.2001-31.12.2001

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu 135 129 105 
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej 338 271 174 
 
Nie wystąpiły wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek powiązanych przez osoby z Zarządu 
lub Rady Nadzorczej Koelner S.A.  
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Nota objaśniająca nr 11 

Niespłacone pożyczki i zaliczki udzielone Członkom Zarządu: 

Wyszczególnienie 01.01.2003-31.12.2003 01.01.2002-31.12.2002 01.01.2001-31.12.2001 

Zaliczki wypłacone Członkom Zarządu - - -
 
Nota objaśniająca nr 12 

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za 
bieżący okres. 

W sprawozdaniu za bieżący okres nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

Nota objaśniająca nr 13 

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a  nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym. 

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2004 dokonano przekształcenia firmy Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., 
gdzie jako majątek do spółki wniesiono w całości aportem przedsiębiorstwo Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner 
(wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami). 

Nota objaśniająca nr 14 

Relacje między prawnym poprzednikiem Emitenta a Emitentem 

Nie dotyczy. 

Nota objaśniająca nr 15 

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,  skorygowane wskaźnikiem inflacji. 

Ponieważ w latach objętych sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi skumulowany 
wskaźnik inflacji nie przekroczył 100%, nie są przedstawiane sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem 
inflacji. 

Nota objaśniająca nr 16  

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych 
danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 

Rok 2003 

W 2003 roku występuje jedna różnica pomiędzy danymi zaprezentowanymi w Prospekcie a danymi ujawnionymi  
w sprawozdaniu finansowym za ten rok. W Prospekcie zaprezentowano wniesione udziały do jednostki TOB 
Koelner Kiev w kwocie 98 tys. zł w pozycji A.IV.3.a. bilansu: „Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach 
powiązanych – udziały lub akcje”, korygując równocześnie o tę kwotę inne należności krótkoterminowe od jednostek 
niepowiązanych.  

Powyższe spowodowało korektę sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Kwota 98 tysięcy zwiększyła 
wydatki inwestycyjne na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, korygując tym samym na minus wpływy  
z działalności operacyjnej (bilansową zmianę stanu należności). 

Rok 2002 

BILANS – AKTYWA 31.12.2002 w tys. zł 

Wyszczególnienie 
Bilans  
 przed 

korektami 
Numer 
korekty Suma korekt 

Bilans  
po korektach 

A. AKTYWA TRWAŁE 37 510 - -2 809 34 739
  I. Wartości niematerialne i prawne 497 - - 497
    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - - -
    2. Wartość firmy - - - -
    3. Inne wartości niematerialne i prawne 497 - - 497
    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - - -
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 14 124 - -4 063 10 075
    1. Środki trwałe 13 527 - -4 063 9 477
        a) grunty (w tym PWUG) 1 007 8 41 1 048
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        b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod. 4 475 1 -53 4 426
        c) urządzenia techniczne i maszyny 4 314 1 -2 637 1 681
        d) środki transportu 3 174 1 -1 256 1 921
        e) inne środki trwałe 557 1 -157 400
    2. Środki trwałe w budowie 597 - - 598
    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - - -
  III. Należności długoterminowe - - - -
    1. Od jednostek powiązanych - - - -
    2. Od pozostałych jednostek - - - -
  IV. Inwestycje długoterminowe 22 585 - 551 23 158
    1. Nieruchomości 98 - - 98
    2. Wartości niematerialne i prawne - - - -
    3. Długoterminowe aktywa finansowe 22 487 - 551 23 060
        a) w jednostkach powiązanych 22 487 - -20 371 2 139
            - udziały lub akcje 1 586 2 551 2 139
            - inne papiery wartościowe 20 901 3 -20 922 -
            - udzielone pożyczki - - - -
            - inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -
        b) w pozostałych jednostkach - - 20 922 20 922
            - udziały lub akcje - 3 20 922 20 922
            - inne papiery wartościowe - - - -
            - udzielone pożyczki - - - -
            - inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -
    4. Inne inwestycje długoterminowe - - - -
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 305 - 703 1 009

    1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 305
1 
1 

1 155 
-451 1 009

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - -
B. AKTYWA OBROTOWE 59 249 - 1 592 60 901
  I. Zapasy 27 191 - - 27 218
    1. Materiały 2 403 4 -2 406 -
    2. Półprodukty i produkty w toku 1 649 - - 1 650
    3. Produkty gotowe 5 901 4 -5 907 -
    4. Towary 17 238 4 8 313 25 568
    5. Zaliczki na dostawy - - - -
  II. Należności krótkoterminowe 31 302 - 1 591 32 924
    1. Należności od jednostek powiązanych 7 448 - - 7 456
        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 448 - - 7 456
            - do 12 miesięcy 7 448 - - 7 456
            - powyżej 12 miesięcy - - - -
        b) inne - - - -
    2. Należności od pozostałych jednostek 23 854 - 1 591 25 469
        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 012 - 172 19 204
            - do 12 miesięcy 19 012 5 172 19 204
            - powyżej 12 miesięcy - - - -
        b) z tyt.pod., dot., ceł, ub.społ. i zdr. oraz innych 2 255 - - 2 257
        c) inne 2 586 1 1 419 4 008
        d) dochodzone na drodze sądowej - - - -
  III. Inwestycje krótkoterminowe 535 - 1 537
    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 535 - 1 537
        a) w jednostkach powiązanych 35 - - 35
            - udziały lub akcje - - - -
            - inne papiery wartościowe - - - -
            - udzielone pożyczki 35 - - 35
            - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -
        b) w pozostałych jednostkach - - - -
            - udziały lub akcje - - - -
            - inne papiery wartościowe - - - -
            - udzielone pożyczki - - - -
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            - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -
        c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 500 - 1 502
            - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 445 5 1 446
            - inne środki pieniężne 55 - - 55
            - inne aktywa pieniężne - - - -
    2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - - -
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 220 - - 221

Aktywa razem 96 760  -1 217 95 640
 
BILANS – PASYWA 31.12.2002 w tys. zł 

Wyszczególnienie Bilans przed 
korektą 

Numer 
korekty suma korekt 

Bilans  
Po korekcie 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 24 321 - -686 23 660
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17 250 - - 17 267
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - - -
  III. Udziały (akcje) własne - - - -
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 835 7 -1 519 318
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - 8 1 047 1 047
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 3 641 - - 3 645

  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -
1 
7 
9 

1 155 
3 375 

-34 
-34

  VIII. Zysk (strata) netto 1 595 - -181 1 416
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW. 72 438 - -531 71 980
  I. Rezerwy na zobowiązania 83 - 15 97
    1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodow. 83 10 15 97
    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - - -
            - długoterminowa - - - -
            - krótkoterminowa - - - -
    3. Pozostałe rezerwy - - - -
            - długoterminowe - - - -
            - krótkoterminowe - - - -
  II. Zobowiązania długoterminowe - - - -
    1. Wobec jednostek powiązanych - - - -
    2. Wobec pozostałych jednostek - - - -
        a) kredyty i pożyczki - - - -
        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -
        c) inne zobowiązania finansowe - - - -
        d) inne - - - -
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 69 993 - 295 70 358
    1. Wobec jednostek powiązanych 5 949 - 550 6 505
        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 949 - - 5 955
            - do 12 miesięcy 5 949 - - 5 955
            - powyżej 12 miesięcy - - - -
        b) inne - 2 550 550
    2. Wobec pozostałych jednostek 63 180 - -255 62 989
        a) kredyty i pożyczki 41 574 - - 41 616
        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -
        c) inne zobowiązania finansowe - - - -
        d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19 299 - -255 19 064

            - do 12 miesięcy 19 299 6 
11 

-187 
-68 19 064

            - powyżej 12 miesięcy - - - -
        e) zaliczki otrzymane na dostawy - - - -
        f) zobowiązania wekslowe - - - -
        g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 655 - - 656
        h) z tytułu wynagrodzeń - - - -
        i) inne 1 652 - - 1 654
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    3. Fundusze specjalne 864 - - 864
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 363 - -841 1 524
    1. Ujemna wartość firmy 865 - 0 866
    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 498 - -841 658
            - długoterminowe 1 498 8 -1 007 493

            - krótkoterminowe - 9 
9 

34 
132 166

Pasywa razem: 96 760  -1 217 95 639
 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)  01.01-31.12.2002 w tys. zł 

Wyszczególnienie RZiS przed 
korektą Numer korekty Kwota 

korekty RZiS po korekcie 

A. PRZYCH. ZE SPRZ. PROD., TOW. I MAT., w tym: 94 729 - -2 387 92 437
     - od jednostek powiązanych 25 727 - - 25 727

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 014 1 
12 

-2 387 
-44 627 47

  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater. 47 715 12 44 627 92 390
B. KOSZTY SPRZED. PROD., TOW. I MAT., w tym: 61 279 - - 61 340
     - jednostkom powiązanym 17 538 - - 17 538
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 326 13 -28 326 28
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 952 13 28 326 61 312
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 33 450 - -2 387 31 097
D. KOSZTY SPRZEDAŻY 6 063 - - 6 069

E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 12 444 1 
9 

-1 735 
132 10 853

F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY 14 943 - -784 14 175
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 473 - 1 659 3 133

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 1 
14 

1 287 
1 181 106

  II. Dotacje - - - -

  III. Inne przychody operacyjne 1 473 7 
1 

1 075 
478 3 027

H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 3 268 - 1 429 4 701
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 181 14 -1 181 1
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -

  III. Inne koszty operacyjne 2 087 11 
7 

-68 
2 678 4 700

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 13 148 - -554 12 607

J. PRZYCHODY FINANSOWE 3 433 - 839 4 275
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
     - od jednostek powiązanych - - - -
  II. Odsetki, w tym: 467 1 478 946
     - od jednostek powiązanych - - - -
  III. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
  V. Inne 2 966 5,6 361 3 329
K. KOSZTY FINANSOWE 12 513 - - 12 526
  I. Odsetki, w tym: 2 308 - - 2 310
     - dla jednostek powiązanych - - - -
  II. Strata ze zbycia inwestycji - - - -
  III. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
  IV. Inne 10 205 - - 10 215
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ 4 068 - 285 4 357
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH - - - -
  I. Zyski nadzwyczajne - - - -
  II. Straty nadzwyczajne - - - -
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO 4 068 - 285 4 357
O. PODATEK DOCHODOWY 2 695 1 451 2 941
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10 
17 

15 
-222 

P. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA 
ZYSKU -222 15 222 -

N. ZYSK (STRATA) NETTO 1 595  -181 1 416
 
Objaśnienia korekt:  

1. Korekta wynikająca z przeliczenia umów leasingowych, tak aby ich wycena i prezentacja byłą zgodna  
z dyspozycją artykułu 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości Leasing. 

2. Uchwała o podwyższeniu kapitału w Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 

3. Korekta prezentacji akcji Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg – jako podmiotu niepowiązanego z Koelner 
S.A. 

4. Korekta prezentacji produktów i materiałów – w myśl przyjętych w 2003 zasad są to towary lub towary po 
przerobie. 

5. Doprowadzenie wyceny na dzień bilansowy należności i środków pieniężnych w walutach obcych do wyceny 
według kursu średniego NBP. 

6. Doprowadzenie wyceny na dzień bilansowy zobowiązań w walutach obcych do wyceny według kursu średniego 
NBP. 

7. Korekta z tytułu połączeń spółek w 2002 roku – szczegółowy opis w dodatkowej nocie objaśniającej nr 18. 

8. Korekta prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów. 

9. Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy (34 tys. zł obciążyło niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubiegłych). 

10. Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy. 

11. Korekta podwójnie otrzymanej faktury za usługę. 

12. Korekta prezentacji przychodów ze sprzedaży produktów – w myśl przyjętych w 2003 zasad jest to sprzedaż 
towarów po przerobie, prezentowana jako sprzedaż towarów. 

13. Korekta kosztów odpowiednio do powyższego. 

14. Korekta prezentacji wyniku na sprzedaży i likwidacji środków trwałych. 

15. Korekta prezentacji podatku odroczonego. 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES 01.01-31.12.2002 w tys. zł 
Wyszczególnienie Rok 2002 przed 

korektami 
Rok 2002 po 
korektach 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  21 208 21 208 
- korekty błędów podstawowych   -34
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości   -  

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  21 208  21 174 
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  17 250 17 250 

1.1. Zmiany kapitału podstawowego  - -  
a) zwiększenie (z tytułu)  - -  

- emisji akcji  - -  
b) zmniejszenie (z tytułu)  - -  

- umorzenia akcji  - -  
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  17 250 17 250 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  - -  
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy  - -  

a) zwiększenie (z tytułu)  - -  
b) zmniejszenie (z tytułu)  - -  

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  - -  
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu  - -  

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych  - -  
a) zwiększenie  - -  
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b) zmniejszenie  - -  
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu  - -  

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  482 39 
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  - 278 

a) zwiększenie (z tytułu)  - 278 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej  - -  
- podziału zysku (ustawowo)  - 278 
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  - -  
- łączenie spółek 1 518  -  

b) zmniejszenie (z tytułu)  166 -  
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu  1 835 317 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  - -  
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  - 1 047 

a) zwiększenie (z tytułu)  - 1 047 
- zmiana polityki rachunkowości w zakresie prezentacji prawa 

wieczystego użytkowania 
 - 

1 047 
b) zmniejszenie (z tytułu)  - -  

- zbycia środków trwałych  - -  
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  - 1 047 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  - 444 
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  - 3 198 

a) zwiększenie (z tytułu) 3 642  3 198 
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 477  3 198 
- inne 165 -

b) zmniejszenie (z tytułu)  - -  
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  3 641 3 641 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  - 3 476 
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  - 3 476 

- korekty błędów podstawowych   - -  
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości  - -  

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  - 3 476 
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych  - -3 476

a) zwiększenie (z tytułu)  - -  
- podziału zysku z lat ubiegłych  - -  

b) zmniejszenie (z tytułu)  - 3 476 
- podziału zysku na kapitał rezerwowy  - 3 198 
- podziału zysku na kapitał zapasowy  - 278 
- pokrycie straty z lat ubiegłych  - -  

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  - -  
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  - -  

- korekty błędów podstawowych   - 34 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości  - -  

7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  - 34 
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych  - -  

a) zwiększenie (z tytułu)  - -  
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  - -  

b) zmniejszenie (z tytułu)  - -  
- pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych korektą kapitału 

zapasowego z tytułu połączenia Spółek 
 - 

-  
   - -  

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  - 34 
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  - -34

8. Wynik netto 1 594  1 414 
a) zysk netto 1 594  1 414 
b) strata netto  - -  
c) odpisy z zysku  - -  

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24 321 23 635 
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 24 321 23 635  



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 208

 

Ze względu na liczbę korekt podprowadzających do porównywalności sprawozdanie finansowe za rok 2002 
zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone zostało ponownie. Powyżej zaprezentowano zestawienie 
wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz doprowadzone do porównywalności. 
 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) 

Wyszczególnienie Rok 2002  przed 
korektami Rok 2002 po korektach 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
I. Zysk (strata) netto 1 595  1 414 
II. Korekty razem 3 413  (4 375)

1. Amortyzacja 2 718  983 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 317   -
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 841  1 841 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 184  61 
5. Zmiana stanu rezerw  - 97 
6. Zmiana stanu zapasów (11 673) (11 673)
7. Zmiana stanu należności (16 404) (17 995)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  

i kredytów 16 260  16 556 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 247  364 
  10. Inne korekty  6 922  5 393 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5 008 (2 960)

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
I. Wpływy 827  875 307,34 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 768  242 702,44 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  -  -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 59  633 

a) w jednostkach powiązanych 59   
b) w pozostałych jednostkach  - 633 

- zbycie aktywów finansowych 59   -
- dywidendy i udziały w zyskach  -  -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  - 633 
- odsetki  -  -
- inne wpływy z aktywów finansowych  -  -

4. Inne wpływy inwestycyjne  -  -
II. Wydatki 21 889  26 869 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 77  4 321 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  - 98 
3. Na aktywa finansowe, w tym: 21 812  22 450 

a) w jednostkach powiązanych  - 1 514 
b) w pozostałych jednostkach  - 20 936 

- nabycie aktywów finansowych  - 20 901 
- udzielone pożyczki długoterminowe  -  
- udzielone pożyczki krótkoterminowe  - 35 

4. Inne wydatki inwestycyjne  -  -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (21 062) (25 993 330,04)

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
I. Wpływy 31 085  39 570 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału  -  -

2. Kredyty i pożyczki 31 085  39 570 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  -
4. Inne wpływy finansowe  -  -

II. Wydatki 14 687  10 270 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  -  -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  -  -
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3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  -  -
4. Spłaty kredytów i pożyczek 8 429  8 429 
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  -  -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -  -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  -  -
8. Odsetki 1 946  1 841 
9. Inne wydatki finansowe 4 311  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 399  29 230 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 345  346  
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM  345 346 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 155  155 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 500  155  

- o ograniczonej możliwości dysponowania  133  - 
 
Ze względu na liczbę korekt podprowadzających do porównywalności sprawozdanie finansowe za rok 2002 
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone zostało ponownie. Powyżej zaprezentowano 
sprawozdanie wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz doprowadzone do porównywalności. 
 
Rok 2001 

W 2001 roku w bilansie i rachunku zysków i strat dokonano następujących korekt: 

− w bilansie w pozycji Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zaprezentowano kwotę 34 tys. zł  
z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy, kwota ta została odniesiona w rachunku wyników za ten okres  
w koszty zarządu, 

− Skorygowano prezentację produktów i materiałów – w myśl przyjętych w 2003 zasad są to towary lub towary po 
przerobie, w wyniku powyższego materiały w wysokości 3.510 tys. zł oraz wyroby gotowe w wysokości 10.210 
tys. zł zostały zaprezentowane jako towary. 

− Skorygowano prezentację przychodów ze sprzedaży produktów – w myśl przyjętych w 2003 zasad jest to 
sprzedaż towarów po przerobie, prezentowana jako sprzedaż towarów. W wyniku powyższego przesunięto 
kwotę 49.074 tys. zł z przychodów ze sprzedaży produktów do pozycji przychody ze sprzedaży towarów  
i materiałów. Odpowiednio skorygowano koszty w kwocie 38.166 tys. zł 

Ze względu na liczbę korekt podprowadzających do porównywalności sprawozdanie finansowe za rok 2002 
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2001 sporządzone zostało ponownie. Poniżej zaprezentowano 
zestawienie wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz doprowadzone do porównywalności.  
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES    01.01-31.12.2001 w tys. zł 

Wyszczególnienie Rok 2001 przed 
korektami 

Rok 2001 po 
korektach 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 957 1 957
- korekty błędów podstawowych - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - -

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 957 1 957
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 474 1 474

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 15 776 15 776
a) zwiększenie (z tytułu) 15 776 15 776

- emisji akcji 15 776 15 776
b) zmniejszenie (z tytułu) - -

- umorzenia akcji - -
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17 250 17 250

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy - -

a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - -
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - -

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych - -
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a) zwiększenie - -
b) zmniejszenie - -

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu - -
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 482 -

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - -
a) zwiększenie (z tytułu) - 39

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej - -
- podziału zysku (ustawowo) - 39
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - -
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 482 39

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - -
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - -

a) zwiększenie (z tytułu) - -
- zmiana polityki rachunkowości w zakresie prezentacji prawa 

wieczystego użytkowania - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -

- zbycia środków trwałych - -
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - -

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - -
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - 444

a) zwiększenie (z tytułu) - 444
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 444
- inne - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - -
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - 444

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 482
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - 482

- korekty błędów podstawowych  - 0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - 0

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - 482
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych - -482

a) zwiększenie (z tytułu) - -
- podziału zysku z lat ubiegłych - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - 482
- podziału zysku na kapitał rezerwowy - 444
- podziału zysku na kapitał zapasowy - 39
- pokrycie straty z lat ubiegłych - 0

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - 0

- korekty błędów podstawowych  - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - -

7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - 0
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych - 0

a) zwiększenie (z tytułu) - -
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - 0
- pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych korektą kapitału 

zapasowego z tytułu połączenia Spółek - 0
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - -

8. Wynik netto 3 475 3 442
a) zysk netto 3 475 3 442
b) strata netto - -
c) odpisy z zysku - -

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 208 21 174
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 21 208 21 174
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Ze względu na liczbę korekt podprowadzających do porównywalności sprawozdanie finansowe za rok 2002 
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 2001 roku sporządzone zostało ponownie. Powyżej 
zaprezentowano sprawozdanie wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz doprowadzone do 
porównywalności. 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) w tys. zł 

Wyszczególnienie Rok 2001  przed 
korektami Rok 2001 po korektach 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
I. Zysk (strata) netto 3 475  3 441 
II. Korekty razem 981  (13 956)

1. Amortyzacja 228  228 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 29   
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 108  1 184 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   (1)
5. Zmiana stanu rezerw 38  -  
6. Zmiana stanu zapasów (14 674) (14 674)
7. Zmiana stanu należności (8 919) (8 936)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  

i kredytów 7 937  8 294 
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (90) (81)

  10. Inne korekty  14 324  29 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4 457  (10 514)

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
I. Wpływy -  -  

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  -  -

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  -  -
3. Z aktywów finansowych, w tym:  -  -

a) w jednostkach powiązanych  -  -
b) w pozostałych jednostkach -  -  

- zbycie aktywów finansowych  -  -
- dywidendy i udziały w zyskach  -  -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  -  -
- odsetki  -  -
- inne wpływy z aktywów finansowych  -  -

4. Inne wpływy inwestycyjne  -  -
II. Wydatki 2 079  2 883 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 22  369 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -  -  
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 425  2 514  

a) w jednostkach powiązanych 1 425  1 882 
b) w pozostałych jednostkach -  633 

- nabycie aktywów finansowych  -  -
- udzielone pożyczki długoterminowe  - 633 
- udzielone pożyczki krótkoterminowe  -  -

4. Inne wydatki inwestycyjne 633   -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (2 079) (2 883)

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
I. Wpływy -  15 776 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału  - 15 776 

2. Kredyty i pożyczki  - -
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  -
4. Inne wpływy finansowe  -  -

II. Wydatki 2 515 486,51  2 515
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  - -
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2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  -  -
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  -  -
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 331  1 331
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  -  -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  -  -
8. Odsetki 1 184  1 184
9. Inne wydatki finansowe  - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (2 515) 13 260
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) (137) (137)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM  - (137)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  - -
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 292   292

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 155  292 

- o ograniczonej możliwości dysponowania  -  -
 
Nota objaśniająca nr 17 

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
dokonanych w stosunku do poprzednich okresów obrotowych 

Zasady rachunkowości stosowane są z zachowaniem zasady ciągłości z wyjątkiem następujących zmian dokonanych 
w 2003 roku: 

1. na dzień bilansowy 31 grudnia 2003 roku Spółka wyceniła aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po 
średnim kursie NBP, zmieniając tym samym zasadę przyjętą w roku 2002, kiedy to wyceniła składniki aktywów 
– po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak 
od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, składniki pasywów – 
po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak 
od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, 

2. Spółka rozpoczęła tworzenie aktywów na odroczony podatek na inne tytuły niż wycena bilansowa 
rozrachunków, w 2003 roku Spółka utworzyła aktywa na odroczony podatek także od odpisów aktualizujących 
należności, zapasy czy majątek finansowy, 

3. Spółka zaprzestała amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz zmieniła jego prezentację  
w pasywach bilansu z pozycji rozliczenia międzyokresowe długoterminowe do pozycji kapitał własny  
z aktualizacji wyceny. Dotychczasowe umorzenie skorygowało wartość tego prawa prezentowaną w aktywach  
i pasywach, 

4. Spółka uznaje zarówno towary handlowe, jak i towary po przerobie (traktowane w poprzednich latach jako 
wyroby gotowe) jako towary. Koszty przerobu są traktowane jako element ceny nabycia, 

5. W roku 2002 Spółka połączyła się ze Spółką Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. 
Przejęty podmiot był przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie umów leasingowych jako 
podmiot finansujący. Zawarte umowy spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 
Zgodnie z dyspozycją wskazanego przepisu, środki trwałe będące przedmiotem umów leasingu podlegają 
wykazaniu w sprawozdaniu finansowym korzystającego, natomiast finansujący wykazuje w swoim 
sprawozdaniu finansowym zdyskontowane należności z tytułu zawartych umów.  

Spółka ujmuje w swojej ewidencji księgowej środki trwałe, będące przedmiotem umów leasingu, tak jak własne 
środki trwałe. Dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 dokonano po raz pierwszy 
przeliczenia wskazanych umów, tak aby ich wycena i prezentacja byłą zgodna z dyspozycją artykułu 3 ust. 4 
Ustawy o rachunkowości. Skutki przeliczenia dotyczące roku 2002 obciążyły nie podzielony wynik finansowy. 
Ze względu na dużą liczbę zawartych umów zastosowano następujące uproszczenia, które nie wpływają  
w sposób istotny na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego: 

− dla umów leasingu zakończonych przed terminem umownym (umowy anulowane i rozwiązane) założono 
zerową stopę dyskonta; 

− umowy, w których czynsze leasingowe określono w walucie obcej, potraktowano tak jak umowy zawarte  
w walucie krajowej, przeliczając wartość początkową przedmiotu leasingu oraz zawartych umów według 
kursu z dnia zawarcia umowy; 

− skutki powyższych uproszczeń odniesiono odpowiednio w pozostałe przychody lub koszty operacyjne. 
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Zarząd badanej jednostki zapewnił porównywalność danych finansowych zaprezentowanych w sprawozdaniach 
finansowych za lata obrotowe 2003 i 2002. Skutki wymienionych zmian polityk rachunkowości oraz błędów 
podstawowych zostały odniesione w nie podzielony wynik finansowy roku 2003. Zaprezentowane w sprawozdaniu 
finansowym dane porównywalne za rok 2002 skorygowano tak, aby zapewnić ich porównywalność z danymi za rok 2003. 

Nota objaśniająca nr 18 

Korekty błędów podstawowych 

W roku 2002 Spółka połączyła się ze Spółką Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. Przejęty 
podmiot był przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie umów leasingowych jako podmiot finansujący. 
Zawarte umowy spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z dyspozycją 
wskazanego przepisu, środki trwałe będące przedmiotem umów leasingu podlegają wykazaniu w sprawozdaniu 
finansowym korzystającego, natomiast finansujący wykazuje w swoim sprawozdaniu finansowym zdyskontowane 
należności z tytułu zawartych umów. 

Spółka ujmuje w swojej ewidencji księgowej środki trwałe, będące przedmiotem umów leasingu, tak jak własne 
środki trwałe. Dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 dokonano po raz pierwszy 
przeliczenia wskazanych umów, tak aby ich wycena i prezentacja byłą zgodna z dyspozycją artykułu 3 ust. 4 Ustawy 
o rachunkowości. Skutki przeliczenia dotyczące roku 2002 obciążyły nie podzielony wynik finansowy. Ze względu 
na dużą liczbę zawartych umów zastosowano następujące uproszczenia, które nie wpływają w sposób istotny na 
rzetelność i jasność sprawozdania finansowego: 

− dla umów leasingu zakończonych przed terminem umownym (umowy anulowane i rozwiązane) założono 
zerową stopę dyskonta; 

− umowy, w których czynsze leasingowe określono w walucie obcej, potraktowano tak jak umowy zawarte  
w walucie krajowej, przeliczając wartość początkową przedmiotu leasingu oraz zawartych umów według 
kursu z dnia zawarcia umowy; 

− skutki powyższych uproszczeń odniesiono odpowiednio w pozostałe przychody lub koszty operacyjne. 

W roku 2002 Spółka połączyła się z następującymi jednostkami: 

− Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o., 
− Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o., 
− Modeco Sp. z o.o. 

Wskazane połączenia zostały rozliczone w księgach roku 2002 zgodnie z określoną w ustawie o rachunkowości 
metodą łączenia udziałów. Różnicę między wartością udziałów oraz wartością księgową aktywów netto łączonych 
Spółek (ujemna lub dodatnia wartość firmy) odniesiono w zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Zarząd Spółki 
uznał, że: 

− w oparciu o wiarygodne szacunki, wartość godziwa aktywów i pasywów Spółki Modeco Sp. z o.o. oraz 
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. nie odbiegała istotnie od wartości księgowych aktywów i pasywów 
na dzień połączenia, dlatego połączenie rozliczono według wartości księgowych przejętych aktywów  
i pasywów; 

− dodatnia wartość firmy powstała na dzień połączenia z Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. winna 
zostać objęta odpisem aktualizującym w roku przejęcia; 

− ujemna wartość firmy powstała wskutek przejęcia Modeco Sp. z o.o. zgodnie z MSSF 3 „Połączenia 
jednostek” obowiązującym w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 winna powiększyć 
kapitały Spółki w dacie połączenia. Uwzględniono również, że większa część środków trwałych będących 
własnością Modeco Sp. z o.o. w chwili przejęcia przez Koelner S.A. kontroli nad Modeco Sp. z o.o. została 
w krótkim czasie zbyta. Z powyższych względów przyjęto, że jednorazowe rozliczenie wartości firmy  
w roku połączenia jest uzasadnione; 

− połączenie z Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo- Kapitałowa Sp. z o.o. ma charakter porządkujący, 
ponieważ właścicielem łączącej się Spółki przed przejęciem kontroli był główny akcjonariusz Koelner S.A. 
w dniu przejęcia kontroli oraz w dniu połączenia – Pani Krystyna Koelner. Kontrolę nad Spółką Koelner 
Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. Koelner S.A. objęła w roku 2000, kupując 100% 
udziałów od Pani Krystyny Koelner. 

Na podstawie powyższego, dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2003:  

− uznano, że rozliczenie połączenia Koelner S.A. z Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. oraz Modeco Sp. 
z o.o. metodą łączenia udziałów stanowi błąd podstawowy. Ponieważ wartość godziwa przejętych aktywów 
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i pasywów nie różniła się w dniu połączenia istotnie od wartości księgowej przejętych aktywów i pasywów, 
przyjęto, że skorygowania wymaga tylko odniesienie skutków połączenia w kapitał zapasowy. Błąd 
podstawowy w zakresie ujęcia skutków odpisania dodatniej wartości firmy Koelner Techniki Zamocowań 
Sp. z o.o. oraz rozliczenia ujemnej wartości firmy Modeco Sp. z o.o. powstałych w roku 2002 w dniu 
połączenia tych jednostek z Koelner S.A. skorygowano, odnosząc skutki tego połączenia w wynik roku 
2002 zamiast w kapitał zapasowy, 

− skorygowano wartość przejętych aktywów netto Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa  
Sp. z o.o. o skutki przeliczenia umów leasingowych zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 
Powstałą w ten sposób ujemną różnicę odniesiono w pozostałe koszty operacyjne roku 2002. Ze względu na 
porządkujący charakter połączenia nie oceniano wartości godziwej przejętych aktywów netto Koelner 
Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. 

Skutki wymienionych błędów podstawowych zostały odniesione w nie podzielony wynik finansowy roku 2003. 
Zaprezentowane dane porównywalne za rok 2002 i 2001 skorygowano tak, aby zapewnić ich porównywalność  
z danymi za rok 2003. 

Nota objaśniająca nr 19 

Możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Nota objaśniająca nr 20 

Połączenie Spółek w okresie sprawozdawczym 

31 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy dokonał wpisu uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 
kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze  
Sp. z o.o. na Koelner S.A.  

Połączenie zostało rozliczone w księgach roku 2003 określoną w ustawie o rachunkowości metodą łączenia 
udziałów. Różnicę między wartością udziałów oraz wartością księgową aktywów netto łączonej Spółki (dodatnią 
wartość firmy w kwocie 9.804,50 zł) odniesiono na kapitał zapasowy Spółki.  

Zarząd Spółki uznał, że w oparciu o wiarygodne szacunki, wartość godziwa aktywów i pasywów Koelner Techniki 
Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. nie odbiegała istotnie od wartości księgowych aktywów i pasywów na dzień 
połączenia, dlatego połączenie rozliczono według wartości księgowych przejętych aktywów i pasywów i odstąpiono 
od rozliczenia połączenia metodą nabycia, ponieważ zastosowanie metody łączenia udziałów w miejsce metody 
nabycia nie wpływa w sposób istotny na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego. 

Nota objaśniająca nr 21 

Skutki wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych metodą praw własności 

Zastosowanie metody praw własności  do wyceny udziałów Spółki w jednostkach podporządkowanych miałoby 
następujący wpływ na wynik finansowy Spółki 

Dane za 2003 rok  (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

 
Razem Koelner 

CZ SRO 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

Koelner 
Górny 
Śląsk      

Sp. z o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL        
Sp. z o.o. 

Koelner 
Bułgaria 

SKL       
Sp. z o.o. 

Koelner 
Vilnius 
UAB 

Koelner 
Pomorze 

Wschodnie 
Sp. z o.o. 

TOB 
Koelner 

Kiev 

Modeco 
Stone   

Sp. z o.o. 

Wartość bilansowa 
udziałów 2 056 - 255 650 0 9 964 4 98 76

Wycena udziałów 
metodą praw 
własności 

2 504 0 314 805 0 240 994 2 87 62

Wpływ na wynik 448 0 59 155 0 231 30 -2 -11 -14
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Dane za 2002 rok  (w tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 

 

Razem
Koelner 

CZ 
SRO 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o.

Koelner 
Górny 
Śląsk     
Sp. z 
o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL     
Sp. z o.o.

Koelner 
Bułgaria 

SKL    
Sp. z o.o.

Koelner 
Vilnius 
UAB 

Koelner 
Techniki 
Zamoco-

wań 
Mazo-

wsze Sp. 
z o.o. 

Koelner 
Pomorze 

Wschodnie 
Sp. z o.o. 

Modeco 
Stone   
Sp. z 
o.o. 

Wartość bilansowa 
udziałów 2 082 125 255 650 0 10 911 51 4 76

Wycena udziałów 
metodą praw 
własności 

1 735 0 276 100 0 106 836 352 2 63

Wpływ na wynik -347 -125 21 -550 0 96 -75 301 -2 -13

 
Dane za 2001 rok  (w tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 

 

Razem 

Koelner 
Metalzbyt 
Wrocław 
Sp. z o.o. 

Koelner 
CZ SRO 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

Ad Site 
Sp. z 
o.o. 

Koelner 
Górny 
Śląsk      

Sp. z o.o. 

Modeco 
Sp. z o.o. 

Koelner 
Techniki 

Zamocowań 
Sp. z o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL       
Sp. z o.o. 

Koelner 
Bułgaria 

SKL       
Sp. z o.o. 

Wartość bilansowa 
udziałów 11 334 9 029 111 255 90 100 1 640 100 0 9

Wycena udziałów 
metodą praw 
własności 

9 654 6 836 0 248 0 100 2 461 0 0 9

Wpływ na wynik -1 680 -2 193 -111 -7 -90 0 821 -100 0 0

 
Nota objaśniająca nr 22 

Podstawa prawna niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOELNER 
Spółka Akcyjna 

Grupa Kapitałowa KOELNER S.A. sporządziła sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 
2001, od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 oraz od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 dnia 30 czerwca 2004 
roku. Skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 oraz 1 stycznia 2002 
do 31 grudnia 2002 nie sporządzono w wymaganym ustawowo terminie, ponieważ Zarząd podmiotu dominującego 
uznał na podstawie swojej najlepszej wiedzy oraz informacji uzyskanych od ekspertów, że obowiązek sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie występował. Stanowisko takie zrewidowano podczas sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003, podejmując decyzję 
o sporządzeniu wskazanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy wcześniejsze. 
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2.1. Opinia podmiotu uprawnionego o prezentowanym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanych porównywalnych danych 
finansowych 

 

Grupa Kapitałowa KOELNER Spółka Akcyjna 

ul. Kwidzyńska 6 

51-416 Wrocław 
 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz nabywców akcji Grupy Kapitałowej KOELNER Spółka 
Akcyjna  

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568, ze 
zmianami), wskazujemy poniżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane dane porównywalne 
Grupy Kapitałowej KOELNER Spółki Akcyjnej zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów: 

− skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2003 i kończący się dnia 
31 grudnia 2003 roku,  

− skonsolidowane porównywalne dane finansowe za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2002 i kończący się 
dnia 31 grudnia 2002 roku, 

− skonsolidowane porównywalne dane finansowe za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2001 i kończący się 
dnia 31 grudnia 2001 roku. 

Podstawą sporządzenia skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych za okresy od 1 stycznia do  
31 grudnia 2002 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku były skonsolidowane sprawozdania finansowe 
Emitenta za wymienione okresy zbadane przez biegłego rewidenta Przemysława Kędzia, działającego w imieniu 
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 238. Podczas badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 biegły rewident posłużył się zasadami 
rachunkowości obowiązującymi w dacie wydania opinii o tych sprawozdaniach, tzn. w dniu 30 czerwca 2004 roku. 
Zdaniem biegłego rewidenta nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy zasadami rachunkowości według stanu na 
kolejne dni bilansowe oraz obowiązującymi w dniu wydania opinii w zakresie, w jakim zasady te wpływają na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W odniesieniu do weryfikacji wartości szacunkowych biegły rewident brał 
pod uwagę stan wiedzy na poszczególne dni bilansowe, z uwzględnieniem wydarzeń mających miejsce do dnia  
30 czerwca następnego po dniu bilansowym roku obrotowego. 

Za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dokonanie ich przekształcenia i dostosowania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w sposób umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialny jest 
Zarząd Spółki. 

Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych porównywalnych danych 
finansowych zamieszczonych w tym dokumencie oraz zakres ujawnianych w nich danych są zgodne z wymogami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim 
powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568, ze zmianami). 

Ujawnione w prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanych porównywalnych 
danych finansowych dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie 
jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości 
stosowanymi przez Grupę Kapitałową KOELNER Spółkę Akcyjną we Wrocławiu przy sporządzaniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni prezentowany okres oraz przez ujęcie korekt błędów 
podstawowych w okresach, których one dotyczą bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach 
rachunkowych.  

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane 
porównywalne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia  
29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zmianami). 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 218 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych porównywalnych danych 
finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi 
stosownie do postanowień: 

− rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zmianami), 

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Zastrzeżenia biegłego rewidenta co do rzetelności i prawidłowości zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Emitenta za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003 oraz danych porównywalnych za okresy od 1.01.2002 
do 31.12.2002 oraz od 1.01.2001 do 31.12.2001: 

Zastrzeżenie 1. Zakres jednostkowych sprawozdań finansowych spółek objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym poddanych badaniu przez biegłego rewidenta. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone na podstawie 
sprawozdań finansowych jednostki dominującej (KOELNER Spółka Akcyjna) oraz spółek zależnych  
i stowarzyszonych z jednostką dominującą.  

Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za okres od  
1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003. Sprawozdania finansowe spółek zależnych, które zostały objęte 
zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania 
przez biegłego rewidenta i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 
Zsumowane dane wynikające ze sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres 
od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące 
łączną sumę bilansową, łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji 
finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią odpowiednio 13,9% skonsolidowanej sumy bilansowej, 
24,9% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych i 
6,8% skonsolidowanych kapitałów własnych.  

Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za okres od  
1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002. Sprawozdania finansowe spółek zależnych, które zostały objęte 
zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania 
przez biegłego rewidenta i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 
Zsumowane dane wynikające ze sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres 
od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące 
łączną sumę bilansową, łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji 
finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią odpowiednio 10,4% skonsolidowanej sumy bilansowej 
wykazanej  
w danych porównywalnych, 29,2% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów 
oraz operacji finansowych wykazanych w danych porównywalnych i 5,2% skonsolidowanych kapitałów 
własnych wykazanych w danych porównywalnych.  

Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz spółki 
zależnej Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2001 do  
31 grudnia 2001. Sprawozdania finansowe pozostałych spółek zależnych, które zostały objęte zgodnie  
z polityką Grupy Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania przez 
biegłego rewidenta i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.  Zsumowane 
dane wynikające ze sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 
2001 roku do 31 grudnia 2001 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące łączną sumę 
bilansową, łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych oraz 
łączne kapitały własne stanowią odpowiednio 20,8% skonsolidowanej sumy bilansowej wykazanej  
w danych porównywalnych, 16,1% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów 
oraz operacji finansowych wykazanych w danych porównywalnych i 18,3% skonsolidowanych kapitałów 
własnych wykazanych w danych porównywalnych.  

Zastrzeżenie 2. Wyłączenie marż zrealizowanych między Spółkami Grupy Kapitałowej. 

Dla celów wyłączenia marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej, a zawartej w zapasach na 
kolejne dni bilansowe, jednostka dominująca przyjęła, że udział marży zrealizowanej między spółkami 
Grupy Kapitałowej w zapasach odpowiada przeciętnej marży zrealizowanej w transakcjach między 
jednostkami Grupy Kapitałowej w roku 2003.  

Ponieważ ze względu na zmianę systemu informatycznego jednostki dominującej jest praktycznie 
niemożliwe uzyskanie wiarygodnych danych o zrealizowanych marżach w latach 2001 i 2002, dla celów 
sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych za powyższe lata wskazany udział marży 
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obliczony za rok 2003 zastosowano do obliczenia marży zrealizowanej między Spółkami Grupy 
Kapitałowej w roku 2001 i w roku 2002. Nie potrafimy określić, w jaki sposób wiarygodne ustalenie 
udziału marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej w zapasach wpłynęłoby na wartość 
zapasów wykazanych w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2001 i 2002. 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem powyższych zastrzeżeń, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
KOELNER Spółki Akcyjnej za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003 oraz skonsolidowane dane porównywalne za 
okresy od 1.01.2002 do 31.12.2002 i od 1.01.2001 do 31.12.2001 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają 
sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej odpowiednio na dzień 31.12.2003 roku, 31.12.2002 roku oraz 
31.12.2001 roku, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej za okresy odpowiednio od 01.01.2003 do 31.12.2003 
roku, od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku oraz od 01.01.2001 do 31.12.2001. 

Nie zgłaszając dodatkowych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku, pragniemy zwrócić uwagę, że do dnia wydania niniejszej 
opinii skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2001 i 2002 nie zostały złożone do ogłoszenia w Monitorze 
Polskim oraz Krajowego Rejestru Sądowego. 

Opinie biegłego rewidenta o zbadanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą 
sporządzenia skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych przedstawione zostały w podpunkcie 2.2 
„Źródła informacji”. 

 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy  

Sp. z o.o. w Poznaniu – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ew. 238 

Ul. Składowa 4/7 

61-897 Poznań 

 

 

 

Przemysław Kędzia 

Biegły Rewident 

Nr  9527/7103 

Tomasz Wróblewski 

Wiceprezes Zarządu 

 

Cecylia Pol 

Biegły Rewident 

Nr 5282/782 

Audyt Partner 

 

 Prezes Zarządu 

 

 

Poznań, dnia 20 lipca 2004 roku 

 

Adresy i miejsca zamieszkania osób podpisujących opinię zostały zawarte w informacjach objętych wnioskiem o 
niepublikowanie. 
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2.2. Źródła informacji 
Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOELNER 
Spółka Akcyjna za rok 2003 oraz skonsolidowane porównywalne dane finansowe za lata 2002 i 2001 zostały 
sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za okresy: 

− od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 roku, 

− od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 roku, 

− od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku. 

Źródłem informacji stanowiących podstawę sporządzenia prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Emitenta oraz skonsolidowanych danych porównywalnych wraz z notami objaśniającymi oraz 
będących podstawą wyrażenia o prezentowanych danych opinii były: 

− przedłożone przez Zarząd Jednostki Dominującej, uprzednio zbadane i zatwierdzone skonsolidowane 
sprawozdania finansowe za lata 2003, 2002 i 2001 sporządzone przez Grupę Kapitałową KOELNER Spółkę 
Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, 

− przedłożone przez Zarząd Jednostki Dominującej zatwierdzone sprawozdania finansowe jednostek z nią 
powiązanych, 

− księgi rachunkowe prowadzone przez Jednostkę Dominującą oraz podmioty z nią powiązane, 

− opinie biegłych rewidentów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy obrotowe 
kończące się 31 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku, 31 grudnia 2001 roku oraz raporty  
z przeprowadzonych badań, 

− dokumenty źródłowe, przekazane przez Zarząd Jednostki Dominującej oraz jednostek z nią powiązanych 
odnośnie do zdarzeń nie objętych skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi, 

− oświadczenia Zarządu Jednostki Dominującej, 

− informacje uzyskane od Zarządu Jednostki Dominującej i osób upoważnionych przez Zarząd Emitenta. 
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Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku. 

Dla Walnego Zgromadzenia Grupy Kapitałowej KOELNER S.A. 
 

Dokonaliśmy badania załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
obejmującego: 
− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 84.090 tys. zł, 
− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku wykazujący zysk netto 

11.152 tys. zł, 
− skonsolidowaną informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 
− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 

01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę 17.436 tys. zł, 
− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych  

w okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę  142 tys. zł. 

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik jednostki 
dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie tego sprawozdania i wyrażenie opinii o jego rzetelności, 
prawidłowości i jasności oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
− przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76, poz. 694, 

z 2002 roku), 
− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 
− Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej 

wymienionych przepisach. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność do wyrażenia 
miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało całościową ocenę sprawozdania 
skonsolidowanego oraz sprawdzenie, w dużej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów i zapisów księgowych,  
z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także poprawności 
przyjętych przez Grupę Kapitałową zasad (polityki) rachunkowości i dokonanych oszacowań. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostki dominującej (KOELNER Spółka Akcyjna) oraz spółek zależnych i stowarzyszonych  
z jednostką dominującą. Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 
za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003. Sprawozdania finansowe spółek zależnych, które zostały objęte 
zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania przez 
biegłego rewidenta i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Zsumowane dane 
wynikające ze sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 2003 roku do 
31 grudnia 2003 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące łączną sumę bilansową, łączne 
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią 
odpowiednio 13,9% skonsolidowanej sumy bilansowej, 24,9% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży 
produktów i towarów oraz operacji finansowych i 6,8% skonsolidowanych kapitałów własnych. 

Dla celów rozliczenia marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej, a zawartej w zapasach na dzień 
01.01.2003 roku, jednostka dominująca przyjęła, że udział marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej 
w zapasach na koniec 2002 roku odpowiada przeciętnej marży zrealizowanej w transakcjach między jednostkami 
Grupy Kapitałowej w roku 2003. Ponieważ ze względu na zmianę systemu informatycznego jednostki dominującej 
jest praktycznie niemożliwe uzyskanie wiarygodnych danych o zrealizowanych marżach w roku 2002 dla celów 
korekty zrealizowanej marży w 2003 roku o marżę ujętą w zapasach na bilansie otwarcia tego roku zastosowano 
średnie marże realizowane pomiędzy spółkami w 2003 roku. Nie potrafimy określić, w jaki sposób wiarygodne 
ustalenie udziału marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej w zapasach na początek 2003 roku, 
wpłynęłoby na wartość zapasów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  na koniec 2003. 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem zgłoszonych wyżej zastrzeżeń, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi  
w powołanej wyżej Ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12.12.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki  
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i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1728), stosowanymi  
w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy  
i treści z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi jednostki 
Grupy Kapitałowej. Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2003 roku, jak też wynik finansowy 
za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku. 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003 jest kompletne w rozumieniu Ustawy  
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Nie zgłaszając dodatkowych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, pragniemy zwrócić uwagę, że do dnia zakończenia badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego skonsolidowane sprawozdanie za rok poprzedzający nie zostało złożone do ogłoszenia w Monitorze 
Polskim B oraz Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Przemysław Kędzia Cecylia Pol 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  
Nr 9527/7103 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę 
podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 

 Biegły Rewident kierujący badaniem 
 Nr 5282/782 
 
Poznań, dnia 30 czerwca 2004 roku 
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Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku. 

Dla Walnego Zgromadzenia Grupy Kapitałowej KOELNER S.A. 
 

Dokonaliśmy badania załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
obejmującego: 
− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 95.878 tys. zł, 
− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku wykazujący zysk netto 

8.610 tys. zł, 
− skonsolidowaną informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 
− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 

01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 8.524 tys. zł, 
− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych  

w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 388 tys. zł. 

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik jednostki 
dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie tego sprawozdania i wyrażenie opinii o jego rzetelności, 
prawidłowości i jasności oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
− przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76, poz. 694, 

z 2002 roku), 
− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 
− Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej 

wymienionych przepisach. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność do wyrażenia 
miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało całościową ocenę sprawozdania 
skonsolidowanego oraz sprawdzenie, w dużej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów i zapisów księgowych,  
z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także poprawności 
przyjętych przez Grupę Kapitałową zasad (polityki) rachunkowości i dokonanych oszacowań. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostki dominującej (KOELNER Spółka Akcyjna) oraz spółek zależnych i stowarzyszonych  
z jednostką dominującą. Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 
za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002. Sprawozdania finansowe spółek zależnych, które zostały objęte 
zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania przez 
biegłego rewidenta i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Zsumowane dane 
wynikające ze sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 2002 roku do 
31 grudnia 2002 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące łączną sumę bilansową, łączne 
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią 
odpowiednio 10,4% skonsolidowanej sumy bilansowej wykazanej w danych porównywalnych, 29,2% 
skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych wykazanych w 
danych porównywalnych i 5,2% skonsolidowanych kapitałów własnych wykazanych w danych porównywalnych. 

Dla celów wyłączenia marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej, a zawartej w zapasach na kolejne 
dni bilansowe, jednostka dominująca przyjęła, że udział marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej  
w zapasach odpowiada przeciętnej marży zrealizowanej w transakcjach między jednostkami Grupy Kapitałowej w 
roku 2003. Ponieważ ze względu na zmianę systemu informatycznego jednostki dominującej jest praktycznie 
niemożliwe uzyskanie wiarygodnych danych o zrealizowanych marżach w latach 2001 i 2002, dla celów 
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 wskazany udział marży obliczony za rok 
2003 zastosowano do obliczenia marży zrealizowanej między Spółkami Grupy Kapitałowej w roku 2001 i w roku 
2002. Nie potrafimy określić, w jaki sposób wiarygodne ustalenie udziału marży zrealizowanej między spółkami 
Grupy Kapitałowej w zapasach, wpłynęłoby na wartość zapasów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za rok 2002. 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem zgłoszonych wyżej zastrzeżeń, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi  
w powołanej wyżej Ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 
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Finansów z dnia 12.12.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki  
i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1728), stosowanymi 
w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy  
i treści z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi jednostki 
Grupy Kapitałowej. Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2002 roku, jak też wynik finansowy 
za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku. 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002 jest kompletne w rozumieniu Ustawy  
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Nie zgłaszając dodatkowych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, pragniemy zwrócić uwagę, że do dnia zakończenia badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego skonsolidowane sprawozdanie za rok poprzedzający nie zostało złożone do ogłoszenia w Monitorze 
Polskim oraz Krajowego Rejestru Sądowego. 

Przemysław Kędzia Cecylia Pol 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  
Nr 9527/7103 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę 
podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 

 Biegły Rewident kierujący badaniem 
 Nr 5282/782 
 
Poznań, dnia 30 czerwca 2004 roku. 
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Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 roku. 

Dla Walnego Zgromadzenia Grupy Kapitałowej KOELNER S.A. 
 

Dokonaliśmy badania załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
obejmującego: 
− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 69.006 tys. zł, 
− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku wykazujący zysk netto 

2.202 zł, 
− skonsolidowaną informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 
− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 

01.01.2001 do 31.12.2001 roku o kwotę 17.878 tys. zł, 
− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych  

w okresie od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku o kwotę 4 tys. zł. 

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik jednostki 
dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie tego sprawozdania i wyrażenie opinii o jego rzetelności, 
prawidłowości i jasności oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
− przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76, poz. 694, 

z 2002 roku), 
− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 
− Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej 

wymienionych przepisach. 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność do wyrażenia 
miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało całościową ocenę sprawozdania 
skonsolidowanego oraz sprawdzenie, w dużej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów i zapisów księgowych,  
z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także poprawności 
przyjętych przez Grupę Kapitałową zasad (polityki) rachunkowości i dokonanych oszacowań. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostki dominującej (KOELNER Spółka Akcyjna) oraz spółek zależnych i stowarzyszonych  
z jednostką dominującą. Badaniu przez biegłego rewidenta poddano sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 
oraz spółki zależnej Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2001 do  
31 grudnia 2001. Sprawozdania finansowe pozostałych spółek zależnych, które zostały objęte zgodnie z polityką 
Grupy Kapitałowej konsolidacją metodą pełną, nie podlegały obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta  
i sprawozdania te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.  Zsumowane dane wynikające ze 
sprawozdań finansowych spółek zależnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 
2001 nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta obejmujące łączną sumę bilansową, łączne przychody netto ze 
sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych oraz łączne kapitały własne stanowią odpowiednio 20,8% 
skonsolidowanej sumy bilansowej wykazanej w danych porównywalnych, 16,1% skonsolidowanych przychodów 
netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych wykazanych w danych porównywalnych i 18,3% 
skonsolidowanych kapitałów własnych wykazanych w danych porównywalnych. 

Dla celów wyłączenia marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej, a zawartej w zapasach na kolejne dni 
bilansowe, jednostka dominująca przyjęła, że udział marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej w zapasach 
odpowiada przeciętnej marży zrealizowanej w transakcjach między jednostkami Grupy Kapitałowej w roku 2003. 
Ponieważ ze względu na zmianę systemu informatycznego jednostki dominującej jest praktycznie niemożliwe uzyskanie 
wiarygodnych danych o zrealizowanych marżach w roku 2001, dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok 2001 wskazany udział marży obliczony za rok 2003 zastosowano do obliczenia marży zrealizowanej 
między Spółkami Grupy Kapitałowej w roku 2001. Nie potrafimy określić, w jaki sposób wiarygodne ustalenie udziału 
marży zrealizowanej między spółkami Grupy Kapitałowej w zapasach wpłynęłoby na wartość zapasów wykazanych  
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2001. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koelner S.A. za rok 2000 nie podlegało badaniu przez 
biegłego rewidenta. Przedmiotem naszego badania nie były dane na dzień 31.12.2000 roku, zaprezentowane  
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w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31.12.2001 roku jako dane porównywalne. W związku z tym 
nasza opinia dotyczy wyłącznie danych na dzień 31.12.2001 roku oraz zysków i strat za ten rok. 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem zgłoszonych wyżej zastrzeżeń, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi  
w powołanej wyżej Ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12.12.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki  
i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1728), stosowanymi 
w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy  
i treści z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi jednostki 
Grupy Kapitałowej. Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2001 roku, jak też wynik finansowy 
za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku. 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001 jest kompletne w rozumieniu Ustawy  
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Przemysław Kędzia Cecylia Pol 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  
Nr 9527/7103 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę 
podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 

 Biegły Rewident kierujący badaniem 
 Nr 5282/782 
 
Poznań, dnia 30 czerwca 2004 roku 
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2.3. Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych 
finansowych  

2.3.1. Dane o jednostce dominującej 

Nazwa: KOELNER SA., 

Siedziba: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, 

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

Podstawowy przedmiot działalności:  

− produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, numer PKD 2874 Z, 

− sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych, numer PKD 5153 B. 

2.3.2. Czas trwania jednostki dominującej, jednostek zależnych i stowarzyszonej z Grupą Kapitałową 
jest nieograniczony.  

2.3.3. Prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2003 r. 
-31.12.2003 r. oraz porównywalne skonsolidowane dane za lata obrotowe 01.01.2002 r. 
-31.12.2002 r., 01.01.2001 r.-31.12.2001 r. 

2.3.4. Skład organów jednostki dominującej 

a) Zarząd: 
− Radosław Koelner – Prezes Zarządu, 
− Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu. 

b) Rada Nadzorcza: 
− Przemysław Koelner – Przewodniczący, 
− Krystyna Koelner – Członek, 
− Dorota Rokita – Członek, 
− Osman Kosmalski – Członek, 
− Robert Olichwer  – Członek. 

c) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, jakie zaszły w 2004 roku, zostały opisane  
w niniejszym Prospekcie w Rozdziale 7 pkt 12, aktualny stan Rady Nadzorczej został 
przedstawiony w niniejszym Prospekcie w Rozdziale 7 pkt 3. 

2.3.5. Jednostki Grupy Kapitałowej nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 

2.3.6. W okresie, za który jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej KOELNER S.A., nastąpiło połączenie Koelner S.A. ze Spółką Koelner Techniki 
Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. 

31 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy dokonał wpisu uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 
kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze  
Sp. z o.o. na Koelner S.A.  

Połączenie zostało rozliczone w księgach roku 2003 określoną w ustawie o rachunkowości metodą łączenia 
udziałów. Różnicę między wartością udziałów oraz wartością księgową aktywów netto łączonej Spółki (dodatnią 
wartość firmy w kwocie 9.804,50 zł) odniesiono na kapitał zapasowy Spółki.  

Zarząd Spółki uznał, że w oparciu o wiarygodne szacunki, wartość godziwa aktywów i pasywów Koelner Techniki 
Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. nie odbiegała istotnie od wartości księgowych aktywów i pasywów na dzień 
połączenia, dlatego połączenie rozliczono według wartości księgowych przejętych aktywów i pasywów i odstąpiono 
od rozliczenia połączenia metodą nabycia, ponieważ zastosowanie metody łączenia udziałów w miejsce metody 
nabycia nie wpływa w sposób istotny na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego. 
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2.3.7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Emitenta i jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Emitenta i jednostek z nim powiązanych. 

2.3.8. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych Emitenta oraz 
informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie na dzień 31 grudnia 2003 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją  

Lp. Nazwa Siedziba Przedmiot 
działalności 

Sąd 
rejestrowy 

% 
posiadanego 

kapitału 
% głosów Metoda 

konsolidacji 

1 Koelner CZ SRO 
Sokolovska 
98/96, 180 00 
Praha 6 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów bud. 

Sąd Miejski w 
Pradze 100% 100% pełna 

2 Koelner Romania SRL Sos Berceni 108, 
Bucuresti Sec 4 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów bud. 

Sąd 
Gospodarczy w 

Bukareszcie 
100% 100% pełna 

3 Koelner Bulgaria EOOD Sofia 
sprzedaż 
hurtowa 

materiałów bud. 

Sąd Miejski w 
Sofii 100% 100% pełna 

4 Koelner Centrum  
Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 
34, 95-200 
Pabianice 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów bud. 

Sąd Rejonowy 
dla Łodzi-

Śródmieścia w 
Łodzi, XX 

Wydział KRS 

51% 51% pełna 

5 Koelner Górny Śląsk  
Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 35, 
41-940 Piekary 
Śląskie 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów bud. 

Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-
Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI 
Wydział KRS 

65% 65% pełna 

6 Koelner Vilnius UAB 

UAB Koelner 
Vilnius, 
Liudvinavo 123b, 
Vilnius 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów bud. 

Rejestr 
przedsiębiorstw 

samorządu 
miasta Wilno 

99% 99% pełna 

7 MODECO Stone  
Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 
70A, 51-114 
Wrocław 

 

Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-
Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI 
Wydział KRS 

25% 25% praw własności 

KOELNER S.A.  
(jednostka dominująca) 

KOELNER CZ SRO.  
(jednostka zależna) 

KOELNER Centrum Sp. z o.o. 
(jednostka zależna) 

KOELNER Górny Śląsk Sp. z o.o. 
(jednostka zależna) 

KOELNER Romania SRL 
(jednostka zależna) 

KOELNER Bulgaria EOOD 
(jednostka zależna) 

Koelner Vilnius UAB 
(jednostka zależna) 

Koelner Pomorze Wschodnie Sp. 
z o.o. 

TOB KOELNER Kiev  
(jednostka zależna) 

MODECO Stone Sp. z o.o. 
(jednostka stowarzyszona) 
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2.3.10. Wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, z uzasadnieniem 
odstąpienia od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności oraz podaniem kwoty ich 
przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz wyniku 
finansowego i sumy bilansowej za rok 2003  

 

Lp. Nazwa Siedziba 

% 
posiadanego 
kapitału i % 

głosów   

Uzasadnienie 
odstąpienia od 

konsolidacji 
Przychody Suma 

bilansowa 

Wynik 
finansowy 

netto 

1 Koelner Pomorze 
Wschodnie Sp. z o.o. 

 ul. Kwidzyńska 
6, 51-415 
Wrocław  

100% art. 58 ust. 1 UoR 0 2 0 

2 TOB Koelner Kiev 
Pr. Golosivskij 
120/1/28, 03127 
Kiev 

99% art. 58 ust. 1 UoR 275 347 -5 

 
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Jednostka Dominująca nie obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym danych jednostki zależnej, w przypadku gdy: suma bilansowa,  przychody netto ze sprzedaży 
produktów i towarów i z operacji finansowych oraz kapitał własny jednostki zależnej jest mniejszy lub równy 
odpowiednio 1% sumy bilansowej, 1% przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji 
finansowych oraz 5% kapitału własnego jednostki dominującej przed dokonywaniem wyłączeń konsolidacyjnych. 
Suma powyższych wyłączeń nie może być wyższa niż odpowiednio 10% sumy bilansowej, 10% przychodów netto 
ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy oraz 10% kapitału własnego jednostki 
dominującej – wówczas nie stosuje się wyłączenia z konsolidacji opartego na istotności.  

Uzasadnienie odstąpienia od konsolidacji w 2003 roku: 

Lp. Nazwa Przychody Suma 
bilansowa 

Kapitał 
własny 

% 
przychodów 

jednostki 
dominującej 

% sumy 
bilansowej 
jednostki 

dominującej 

% kapitału 
własnego 
jednostki 

dominującej 
1 Koelner S.A. 126 876 84 142 40 653 100,0% 100,0% 100,0% 

2 Koelner Pomorze 
Wschodnie Sp. z o.o. 0 2 -40 0,0% 0,0% 0,1% 

3 TOB Koelner Kiev 275 347 87 0,2% 0,4% 0,2% 
4 Suma wiersza 2 i 3 0,2% 0,4% 0,3% 

2.3.11. Wykaz udziału jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w kapitałach innych 
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz informacja o zmianie składu jednostek 
podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi 
finansowymi. 

Nie występuje udział jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w kapitałach innych podmiotów 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 

Zmiana składu jednostek podlegających konsolidacji w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi: 

Lp. Nazwa 2003 2002 2001 
1 Koelner CZ SRO konsolidacja metodą pełną konsolidacja metodą pełną konsolidacja metodą pełną 

2 Koelner Romania SRL konsolidacja metodą pełną konsolidacja metodą pełną 
wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 

UoR 

3 Koelner Bulgaria EOOD konsolidacja metodą pełną konsolidacja metodą pełną 
wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 

UoR 
4 Koelner Centrum Sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną konsolidacja metodą pełną metoda pełna 

5 Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną 
wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 

UoR 

wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 

UoR 
6 Koelner Vilnius UAB konsolidacja metodą pełną konsolidacja metodą pełną spółka powstała w 2002 roku 

7 Koelner - Metalzbyt Grupa 
Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. - połączenie z Koelner S.A.  

29 kwietnia 2002 konsolidacja metodą pełną 

8 Modeco Sp. z o.o. - połączenie z Koelner S.A.  
29 kwietnia 2002 konsolidacja metodą pełną 
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9 Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - połączenie z Koelner S.A.  
29 kwietnia 2002 konsolidacja metodą pełną 

10 Koelner Techniki Zamocowań 
Mazowsze Sp. z o.o. 

połączenie z Koelner S.A.  
31 grudnia 2003 konsolidacja metodą pełną konsolidacja metodą pełną 

11 TOB Koelner Kiev wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 UoR spółka powstała w 2003 roku spółka powstała w 2003 roku 

12 Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 UoR 

wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 

UoR 

wyłączenie z konsolidacji na 
podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 

UoR 

13 AdSite Sp. z o.o. sprzedaż udziałów w 2002 
roku sprzedaż udziałów w 2002 roku nie podlega konsolidacji na 

podst. art. 57 ust. 1 pkt 2 UoR 

14 Modeco Stone Sp. z o.o. konsolidacja metodą praw 
własności 

konsolidacja metodą praw 
własności 

konsolidacja metodą praw 
własności 

2.3.12. Podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano 
obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz jednostek nieobjętych 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach 

Uzasadnienie odstąpienia od konsolidacji w 2002 roku: 

Lp. Nazwa Przychody Suma 
bilansowa 

Kapitał 
własny 

% 
przychodów 

jednostki 
dominującej 

% sumy 
bilansowej 
jednostki 

dominującej 

% kapitału 
własnego 
jednostki 

dominującej 
1 Koelner S.A. 96 614 95 543 23 635 100,0% 100,0% 100,0% 

2 

Koelner Górny Śląsk  
Sp. z o.o. 
ul. Kwidzyńska 6, 51-415 
Wrocław  

0 0 100 0,0% 0,0% 0,4% 

3 

Koelner Pomorze 
Wschodnie Sp. z o.o. 
ul. Kwidzyńska 6, 51-415 
Wrocław  

0 2 -40 0,0% 0,0% 0,2% 

4 Suma wiersza 2 i 3 0,0% 0,0% 0,6% 
 
Uzasadnienie odstąpienia od konsolidacji w 2001 roku: 

Lp. Nazwa 
siedziba Przychody Suma 

bilansowa 
Kapitał 
własny 

% 
przychodów 

jednostki 
dominującej 

% sumy 
bilansowej 
jednostki 

dominującej 

% kapitału 
własnego 
jednostki 

dominującej 
1 Koelner S.A. 55 542 43 804 21 174 100,0% 100,0% 100,0% 

2 
Koelner Romania SRL 
Sos Berceni 108, 
Bucuresti Sec 4 

70 185 0 0,4% 0,1% 0,0% 

3 Koelner Bulgaria EOOD 
Sofia 136 308 12 0,7% 0,2% 0,0% 

4 

Koelner Górny Śląsk Sp. 
z o.o. 
ul. Kwidzyńska 6, 51-415 
Wrocław  

0 0 100 0,0% 0,0% 0,4% 

5 

Koelner Pomorze 
Wschodnie Sp. z o.o. 
ul. Kwidzyńska 6, 51-415 
Wrocław  

0 2 -40 0,0% 0,0% 0,2% 

6 Suma wierszy 2-5 1,1% 0,3% 0,6% 
 
W 2001 roku suma bilansowa,  przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz 
kapitał własny jednostki Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. spełniały warunki wyłączenia z konsolidacji. Ze 
względu jednak na fakt, iż podmiot ten posiadał 51% udziałów w Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp.  
z o.o.  podmiot ten  nie został wyłączony z konsolidacji. Odpowiednie dane finansowe Koelner Techniki 
Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. za rok 2001 nie spełniały warunków odstąpienia od konsolidacji.  

2.3.13. Porównywalność skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku oraz od 01.01.2001 roku 
do 31.12.2001 roku zostały sporządzone według polityki rachunkowości obowiązującej w Grupie Kapitałowej  
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w roku 2003, dlatego też nie zaszła potrzeba ich korekty dla zapewnienia porównywalności danych. Dane w nich 
zawarte są danymi porównywalnymi. 

2.3.14. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania 
Opinie o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2001 i 2002 zawierały zastrzeżenia w zakresie: 

− jednostkowych sprawozdań finansowych spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
poddanych badaniu przez biegłego rewidenta. 

Badaniu przez biegłego rewidenta nie zostały poddane sprawozdania finansowe Spółek zależnych, które zostały 
objęte, zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej, konsolidacją metodą pełną. Sprawozdania finansowe spółek 
zależnych objętych konsolidacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ustawy o rachunkowości,  nie 
podlegały obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Wyjątek stanowiło sprawozdanie finansowe Koelner 
Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. za rok 2001 i to sprawozdanie podlegało badaniu przez 
biegłego rewidenta.   

− Wyłączenia marż zrealizowanych między Spółkami Grupy Kapitałowej.  

Ponieważ ze względu na zmianę systemu informatycznego jednostki dominującej jest praktycznie niemożliwe 
uzyskanie wiarygodnych danych o zrealizowanych marżach w latach 2001 i 2002, dla celów przygotowania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej  Koelner S.A. za rok 2002 i 2001 udział marży 
obliczony za rok 2003 zastosowano do obliczenia marży zrealizowanej między Spółkami Grupy Kapitałowej  
w roku 2001 i w roku 2002.  

Ze względu na powyższe nie korygowano danych prezentowanych w Prospekcie o korekty wynikające z zastrzeżeń  
ujętych w opiniach podmiotów uprawnionych do badania. 

2.3.15. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych 

Informacje zawarte w Prospekcie obejmujące skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian  
w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie 
z załącznikiem nr 6/1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać Prospekt emisyjny oraz skrót Prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 
1568, z późniejszą zmianą).  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządzone zostały 
zgodnie z przyjętymi i stosowanymi przez Grupę Kapitałową zasadami rachunkowości opartymi o zasady 
wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). 

Nadrzędne zasady i metody rachunkowości: 

Zasada memoriału   

W księgach rachunkowych i wyniku finansowym Grupy Kapitałowej ujęto wszystkie osiągnięte przychody  
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące roku obrotowego, niezależnie od daty ich zapłaty. 

Zasada współmierności 

Do pasywów lub aktywów danego okresu zaliczane są koszty lub przychody, których zapłata nastąpi w okresach 
przyszłych oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. 

Zasada ostrożnej wyceny 

W wyniku finansowym uwzględnia się: zmniejszenia wartości użytkowej składników majątkowych, w tym 
dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski 
nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, rezerwy na znane jednostce 
ryzyko. 

Zasada kosztu historycznego 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz porównywalne dane finansowe sporządzone zostały według zasady 
kosztu historycznego, to znaczy, że nie stosowano żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na 
poszczególne pozycje skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wycena aktywów i pasywów według 
stanów bilansowych wykazanych w skonsolidowanych sprawozdaniach opiera się na ustaleniach ustawowych 
zawartych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 232

Wszystkie wielkości aktywów i pasywów wyrażone są w tysiącach złotych polskich. Na dzień bilansowy te składniki 
aktywów i pasywów, które są wyrażone w walutach obcych, zostały przeliczone na złote polskie zgodnie z art. 30 
pkt 1 ustawy o rachunkowości. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

− koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do 
produkcji, 

− nabytą wartość firmy, 

− nabyte  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

− nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

− know-how. 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej 
użyteczności, według następujących zasad: 

− nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje – nie krócej niż 2 lata, 

− oprogramowanie komputerów – nie krócej niż 2 lata, 

− pozostałe wartości niematerialne i prawne – nie krócej niż 2 lata. 

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo 
odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu następującym po miesiącu  przekazania do użytkowania 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku 
pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się 
różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań 
finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

Przedmiotów niskocennych o wartości do 1 tysiąca złotych o przewidywanym okresie użytkowania nie 
przekraczającym jednego roku nie ewidencjonuje się, traktuje się jako materiały i w pełnej wysokości z chwilą 
zakupu księguje się w ciężar kosztów. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu 
następującym po miesiącu  przekazania do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do 
eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Zastosowane stawki  amortyzacyjne są następujące: 

− budowle i budynki – nie krócej niż 10 lat, 

− urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) –  nie krócej niż 5 lat, 

− sprzęt komputerowy – nie krócej niż 2 lata, 

− środki transportu – nie krócej niż 5 lat,  

− inne środki trwałe – nie krócej niż 5 lat. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych 
przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe  
z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących 
wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie wycenia się w wartości nominalnej. 
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Inwestycje długoterminowe 

Nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych  
zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych 
pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich 
wartości.  

Długoterminowe aktywa finansowe: Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia lub zakupu, jeżeli koszty 
prowadzenia rozliczenia transakcji nie są istotne. Udzielone przez Spółkę pożyczki, których jednostka nie przeznacza 
do sprzedaży, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy 
procentowej, z zachowaniem zasady ostrożności. W bilansie  pożyczki w wartości  wymagalnej powyżej roku od  
dnia bilansowego wykazuje się w długoterminowych aktywach finansowych, natomiast wartość pożyczek 
wymagalna w roku następującym po dniu bilansowym  wykazuje się w krótkoterminowych aktywach finansowych. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Dotyczą poniesionych  kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych lub aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy 
zastosowaniu zasady ostrożności.  

Majątek obrotowy 

Towary handlowe, jak i towary po przerobie wycenia się według cen nabycia nie wyższych jednak od ich ceny 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. Koszty przerobu są traktowane jako element ceny nabycia. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich 
wartości lub spowodowane wyceną doprowadzają ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania 
pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP. 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się 
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. 

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, 
zależnie od tego, która z nich jest niższa.  

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień 
bilansowy po kursie średnim NBP. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych 
dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności. 

Z punktu widzenia okresu rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do aktywów krótko lub długoterminowych. 

Do odpisu czynnych rozliczeń międzyokresowych Spółka stosuje indywidualnie oszacowany okres, w zależności od 
charakteru i wartości rozliczanej pozycji. 

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa lub statutu Spółki. 

Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne 
wpłaty na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz 
nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej, pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała 
część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostających do decyzji 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także efekty korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych 
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 
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Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na 
dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.   

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od 
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których 
uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub 
wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 
krótkoterminowe.  

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP. Różnice 
kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu 
zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Powyższe nie 
dotyczy środków trwałych w budowie. 

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Przy ustalaniu odpisów rozliczeń międzyokresowych 
uwzględniona jest zasada współmierności kosztów do przychodów, których uzyskaniu one służą.  

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się wartość niewykorzystanych urlopów pracowniczych. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują  
w szczególności ujemną wartość firmy, równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, oraz sprzedaż wierzytelności  
z tytułu umów leasingowych. 

Wycena transakcji w walutach obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że  
w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku 
pozostałych operacji. 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich 
wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów 
finansowych. 

Przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 

Przychody ze sprzedaży ustalane są na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży 
zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT). Koszty sprzedanych towarów  
i produktów obejmują koszty sprzedanych towarów, produktów oraz koszty sprzedaży i ogólnego zarządu związane 
z działalnością podstawową. 

Składnikami kosztów sprzedaży są głównie koszty: 

− transportu towarów do odbiorcy 
− opakowań zbiorczych 
− zewnętrznej obsługi transakcji sprzedaży, wykonywanej poprzez udział w wystawach, pokazach, 

targach, a także związanej z tym reklamy 
− reklamy skierowanej do masowego odbiorcy 
− prowizji przedstawicieli związanej z aktywizacją sprzedaży 
− ubezpieczenia towarów w czasie transportu. 

Składnikami kosztów zarządu są koszty związane z kierowaniem jednostką jako całością oraz obsługą całokształtu 
jej działalności. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową 
działalnością wywierające wpływ na ustalenie wyniku na działalności operacyjnej. Pozostałe przychody operacyjne 
obejmują między innymi: rozwiązanie rezerw utworzonych w związku z aktualizacją wartości majątku obrotowego, 
otrzymane odszkodowania, przychody ze sprzedaży majątku trwałego oraz nadwyżki inwentaryzacyjne. Pozostałe 
koszty operacyjne obejmują między innymi utworzone rezerwy w związku z aktualizacją wartości majątku 
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obrotowego, zapłacone odszkodowania, wartość netto sprzedanych składników majątku trwałego oraz niedobory 
inwentaryzacyjne i przekazane darowizny. 

Przychody finansowe obejmują przede wszystkim odsetki od rachunków bankowych oraz od dłużników  
i zrealizowane dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe obejmują w szczególności: odsetki, ujemne różnice 
kursowe, prowizje bankowe. 

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza 
podstawową działalnością. Zysk netto uwzględnia obciążenie podatkiem dochodowym i rezerwą na podatek 
dochodowy, jeśli istnieje potrzeba jej utworzenia. 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

Wynik finansowy brutto korygują: 

− bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 
− odroczony podatek dochodowy. 

Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 
odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi między wartością aktywów  
i pasywów wykazywaną  w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia  
w przyszłości. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między 
wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. 

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 
dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 
(funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

Opis leasingu i połączeń 

6. W roku 2000 Grupa Kapitałowa przejęła kontrolę nad Spółką Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-
Kapitałowa Sp. z o.o. W roku 2002 przejęty podmiot połączył się z Koelner S.A. Przejęty podmiot był 
przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie umów leasingowych jako podmiot finansujący. 
Zawarte umowy spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z dyspozycją 
wskazanego przepisu, środki trwałe będące przedmiotem umów leasingu podlegają wykazaniu w sprawozdaniu 
finansowym korzystającego, natomiast finansujący wykazuje w swoim sprawozdaniu finansowym 
zdyskontowane należności z tytułu zawartych umów.  

Zarówno Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa, jak i Koelner S.A. ujmowały i ujmują w swojej 
ewidencji księgowej środki trwałe, będące przedmiotem umów leasingu tak, jak własne środki trwałe. Dla celów 
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003 dokonano przeliczenia wskazanych 
umów, tak aby ich wycena i prezentacja był zgodna z dyspozycją artykułu 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. 
Skutki przeliczenia dotyczące roku 2002 i lat wcześniejszych obciążyły nie podzielony wynik finansowy. Ze 
względu na dużą liczbę zawartych umów zastosowano następujące uproszczenia, które nie wpływają w sposób 
istotny na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego: 

− dla umów leasingu zakończonych przed terminem umownym (umowy anulowane i rozwiązane) założono 
zerową stopę dyskonta; 

− umowy, w których czynsze leasingowe określono w walucie obcej, potraktowano tak jak umowy zawarte  
w walucie krajowej, przeliczając wartość początkową przedmiotu leasingu oraz zawartych umów według 
kursu z dnia zawarcia umowy; 

− skutki powyższych uproszczeń odniesiono odpowiednio w pozostałe przychody lub koszty operacyjne. 
7. Spółka przejęła kontrolę nad następującymi jednostkami: 

− Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. – w roku 2001, 
− Modeco Sp. z o.o. – w roku 2001 
− Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. – przed rokiem 2001 
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Połączenie z Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. oraz Modeco Sp. z o.o. zostało rozliczone dla celów 
konsolidacji zgodnie z określoną w ustawie o rachunkowości metodą nabycia. Różnicę między wartością 
udziałów oraz wartością księgową aktywów netto łączonych Spółek (ujemna lub dodatnia wartość firmy) 
odniesiono odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub w pozostałe koszty operacyjne  
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat na podstawie decyzji Zarządu Koelner S.A., który uznał, że: 

− w oparciu o wiarygodne szacunki, wartość godziwa aktywów i pasywów Spółki Modeco Sp. z o.o. oraz 
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. nie odbiegała istotnie od wartości księgowych aktywów i pasywów 
na dzień przejęcia kontroli, dlatego połączenie rozliczono według wartości księgowych przejętych aktywów 
i pasywów; 

− dodatnia wartość firmy powstała na dzień połączenia z Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. winna 
zostać objęta odpisem aktualizującym w roku przejęcia; 

− ujemna wartość firmy powstała wskutek przejęcia Modeco Sp. z o.o. zgodnie z MSSF 3 „Połączenia 
jednostek” obowiązującym w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 winna powiększyć 
kapitały Spółki w dacie przejęcia. Uwzględniono również, że większa część środków trwałych będących 
własnością Modeco Sp. z o.o. w chwili przejęcia przez Koelner S.A. kontroli nad Modeco Sp. z o.o. została 
w krótkim czasie zbyta. Z powyższych względów przyjęto, że jednorazowe rozliczenie wartości firmy  
w roku przejęcia jest uzasadnione; 

− połączenie z Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. ma charakter porządkujący, 
ponieważ właścicielem łączącej się Spółki przed przejęciem kontroli był główny akcjonariusz Koelner S.A. 
w dniu przejęcia kontroli oraz w dniu połączenia – Pani Krystyna Koelner. Kontrolę nad Spółką Koelner 
Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. Koelner S.A. objęła w roku 2000, kupując 100% 
udziałów od Pani Krystyny Koelner. Dla celów konsolidacji oraz porównywalności sprawozdania 
finansowe Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. zostały przekształcone w zakresie 
prezentacji skutków zawartych umów leasingowych. Różnica między wartością tak skorygowanych 
aktywów netto Koelner Grupa Przemysłowo-Kapitałowa a ceną nabycia udziałów na dzień 01.01.2001 
została odniesiona w niepodzielony skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej. 

Ponieważ w sprawozdaniu finansowym Koelner S.A. różnicę między ceną nabycia a wartością aktywów netto 
wskazanych Spółek rozliczono w księgach roku 2002 (rok połączenia przejętych Spółek z Koelner S.A.), dla 
celów konsolidacji dokonano wyłączeń odwracających skutki rozliczenia ujemnych i dodatnich wartości firmy 
w sprawozdaniu jednostkowym Koelner S.A., tak że ostatecznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
skutki rozliczenia ujemnej lub dodatniej wartości firmy zostały ujęte w roku objęcia kontroli (rok 2001).  

Skutki wymienionych błędów podstawowych zostały odniesione w nie podzielony wynik finansowy roku 2003. 
Zaprezentowane dane porównywalne za rok 2002 i 2001 skorygowano tak, aby zapewnić ich porównywalność  
z danymi za rok 2003. 

Zarząd badanej jednostki zapewnił porównywalność danych finansowych zaprezentowanych w sprawozdaniach 
finansowych za lata obrotowe 2003 i 2002. Skutki wymienionych zmian polityk rachunkowości oraz błędów 
podstawowych zostały odniesione w nie podzielony wynik finansowy roku 2003. Zaprezentowane w sprawozdaniu 
finansowym dane porównywalne za rok 2002 skorygowano tak, aby zapewnić ich porównywalność z danymi za rok 
2003. 

Wyłączenia z konsolidacji 

Jednostka Dominująca nie obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym danych jednostki zależnej,  
w przypadku gdy: suma bilansowa,  przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych 
oraz kapitał własny jednostki zależnej jest mniejszy lub równy odpowiednio 1% sumy bilansowej, 1% przychodów 
netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz 5% kapitału własnego jednostki dominującej 
przed dokonywaniem wyłączeń konsolidacyjnych. Suma powyższych wyłączeń nie może być wyższa niż 
odpowiednio 10% sumy bilansowej, 10% przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji 
finansowych wynik finansowy oraz 10% kapitału własnego jednostki dominującej – wówczas nie stosuje się 
wyłączenia z konsolidacji opartego na istotności. 

2.3.16. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro 
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, 
porównywalnymi danymi finansowymi ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się następująco: 
 

Okres/kurs Kurs średni * Kurs minimalny Kurs maksymalny Kurs na koniec okresu
2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170 
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2002 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202 
2001 3,6509 3,3564 3,9569 3,5219 

* Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

Źródło: Archiwum kursów walut NBP      

2.3.17. Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro 

Zasady przeliczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów obowiązujących 
na ostatni dzień okresu: 

− kurs na dzień 31.12.2001 roku wynosił 1 euro = 3,5219 PLN 
(tabela nr 252/A/NBP/2001 z dnia 31.12.2001) 

− kurs na dzień 31.12.2002 roku wynosił 1 euro = 4,0202 PLN 
(tabela nr 251/A/NBP/2002 z dnia 31.12.2002) 

− kurs na dzień 31.12.2003 roku wynosił 1 euro = 4,7170 PLN 
(tabela nr 253/A/NBP/2003 z dnia 31.12.2003). 

Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu 
środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych 
przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
sprawozdawczym: 

− kurs średni w  2001 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 euro = 3,6509 PLN, 

− kurs średni w  2002 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 euro = 3,8697 PLN, 

− kurs średni w  2003 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 euro = 4,4474 PLN. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej  kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych 
w tysiącach złotych przez  kurs wymiany. 
 

w tys. zł tys. EUR w tys. zł tys. EUR w tys. zł tys. EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

rok 2003 rok 2003 rok 2002 rok 2002 rok 2001 rok 2001 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 117 724 26 470 105 915 27 370 73 067 20 013

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 773 3 547 19 307 4 989 8 047 2 204
Zysk (strata) brutto 11 896 2 675 10 974 2 836 3 885 1 064
Zysk (strata) netto 11 152 2 508 8 610 2 225 2 202 603
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-2 135 -480 5 813 1 502 -5 832 -1 597

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

19 751 4 441 -23 869 -6 168 -4 858 -1 331

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-17 758 -3 993 18 444 4 766 10 694 2 929

Przepływy pieniężne netto razem -142 -32 388 100 4 1
Aktywa razem  84 090 17 827 95 878 23 849 69 006 19 593
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 110 9 351 73 704 18 333 55 362 15 719
Zobowiązania długoterminowe 95 20 764 190 9 776 2 776
Zobowiązania krótkoterminowe  42 485 9 007 71 266 17 727 41 639 11 823
Kapitał własny  39 256 8 322 21 820 5 428 13 296 3 775
Kapitał zakładowy  23 000 4 876 17 250 4 291 17 250 4 898
Liczba akcji (średnia ważona akcji zwykłych)  19 975 342 19 975 342 17 164 384 17 164 384 3 145 817 3 145 817
Liczba akcji zarejestrowanych  23 000 000 23 000 000 17 250 000 17 250 000 16 000 000 16 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  0,56 0,13 0,50 0,13 0,70 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł EUR)  - - - - - -

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,71 0,36 1,26 0,31 0,83 0,24
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Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję (w zł/EUR) - - - - - -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł/EUR) - - - - - -

2.3.18. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic 
dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami 
Rachunkowości (PZR) a MSR lub US GAAP – odpowiednio zgodnie z przepisami  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, 
poz. 1568 i z 2002 r. Nr 36, poz. 328) 

Zastosowane zasady i metody rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości i praktyki księgowej są  
w przeważającej części zgodne z zasadami MSR. Różnice pomiędzy sprawozdaniem wg zasad rachunkowości 
polskiej i sprawozdaniem sporządzanym zgodnie z  zasadami rachunkowości wg MSR wynikają z: 

− sposobu prezentacji zaliczek na poczet dostaw jako pozycji zapasów (MSR przewiduje ich prezentację jako 
należności), 

− zakresu not objaśniających (prezentowany jest mniejszy od zakresu przewidzianego w MSR). 

2.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 oraz porównywalne dane 
finansowe Grupy Kapitałowej Koelner Spółka Akcyjna we Wrocławiu za okresy od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 
2002 oraz od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001. 

Wszystkie kwoty przedstawione w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych  
w niniejszym Prospekcie są wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 

2.4.1. Skonsolidowany bilans (tys. zł) 

SKONSOLIDOWANY BILANS                            Nota 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
A k t y w a        
I. Aktywa trwałe   15 317 35 331 14 352
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 181 628 236
          - wartość firmy    -  -  -
      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2  -  -  -
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 11 398 11 881 10 885
      4. Należności długoterminowe 4, 9  - 14 2 829
          4.1. Od jednostek powiązanych    -  -  -
          4.2. Od pozostałych jednostek    - 14 2 829
      5. Inwestycje długoterminowe 5 362 21 799 402
          5.1. Nieruchomości   98 98  -
          5.2. Wartości niematerialne i prawne    - -  -
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe   216 21 671 402
                a) w jednostkach powiązanych, w tym:   164 712 212
                 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności   62 62 76

                 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych 
nie objętych konsolidacją    102  550 259

                b) w pozostałych jednostkach   52 20 959 54
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe   48 30  -
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 1 376 1 009 0
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 358 1 009  -
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   18  -  -
II. Aktywa obrotowe   68 773 60 547 54 654
      1. Zapasy 7 37 288 29 619 23 504
      2. Należności krótkoterminowe 8, 9 30 261 29 488 29 832
          2.1. Od jednostek powiązanych   0 480 259
          2.2. Od pozostałych jednostek   30 261 29 008 29 573
      3. Inwestycje krótkoterminowe 10 1 073 1 202 779
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   1 025 1 202 779
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                 a) w jednostkach powiązanych    - 35  -
                 b) w pozostałych jednostkach    -  -  -
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1 025 1 167 779
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   48  -  -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 151 238 539
A k t y w a  r a z e m   84 090 95 878 69 006
    
P a s y w a ` 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
I. Kapitał własny   39 256 21 820 13 296
      1. Kapitał zakładowy 13 23 000 17 250 17 250
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)    -  -  -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14  -  -  -
      4. Kapitał zapasowy 15 609 480 39
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 1 047 1 047 1 047
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 5 108 3 641 444
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   618 -54 -2
          a) dodatnie różnice kursowe   625 27  
          b) ujemne różnice kursowe   7 81 2
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -2 278 -9 154 -7 684
      9. Zysk (strata) netto   11 152 8 610 2 202
    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18  -  -  -
II. Kapitały mniejszości 19 724 354 348
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20  -  -  -
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   44 110 73 704 55 362
      1. Rezerwy na zobowiązania 21 470 97 116
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   116 97  -
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   -   -  -
                 a) długoterminowa   -   -  -
                 b) krótkoterminowa   -   -  -
          1.3. Pozostałe rezerwy   354  - 116
                 a) długoterminowe   354  -  -
                 b) krótkoterminowe    -  - 116
      2. Zobowiązania długoterminowe 22 95 764 9 776
          2.1. Wobec jednostek powiązanych    - -  -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek   95 764 9 776
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 42 485 71 266 41 639
          3.1. Wobec jednostek powiązanych   0 550  
          3.2. Wobec pozostałych jednostek   41 657 69 852 40 775
          3.3. Fundusze specjalne   828 864 864
      4. Rozliczenia międzyokresowe 24 1 060 1 577 3 831
          4.1. Ujemna wartość firmy   566 865 1 164 
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   494 712 2 667
                 a) długoterminowe   250 491 2 576
                 b) krótkoterminowe   244 221 91
P a s y w a  r a z e m   84 090 95 878 69 006
     
Wartość księgowa   39 256 21 820 13 296
Liczba akcji   23 000 000 17 250 000 16 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 1,71 1,26 0,83
Rozwodniona liczba akcji    -  - - 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25  -  - - 

 
POZYCJE POZABILANSOWE   Nota 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

2. Zobowiązania warunkowe 23 2.000  2.200 2.400 
    2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   2.000  2.200 2.400 
            - poręczenie kredytu dla Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner   2.000  2.200 2.400 
Pozycje pozabilansowe razem   2.000  2.200 2.400 
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2.4.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. zł) 

SKONSOLIDOWANY                                   
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Nota 01.01.2003      

31.12.2003 
01.01.2002      
31.12.2002 

01.01.2001      
31.12.2001 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  
w tym:   117 724 105 915 73 067

    - od jednostek powiązanych   334 396 275
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 132 164 1 647
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 117 592 105 751 71 420
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   74 097 68 291 54 629
   - do jednostek powiązanych   286 281 151
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29  - 88 1 876
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   74 097 68 203 52 753
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   43 627 37 624 18 438
IV. Koszty sprzedaży 29 10 687 9 204 3 914
V. Koszty ogólnego zarządu 29 18 285 14 284 7 109
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   14 655 14 136 7 415
VII. Pozostałe przychody operacyjne   3 935 4 360 3 800
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   1 210 36  -
       2. Dotacje    -  - 4
       3. Inne przychody operacyjne 30 2 725 4 324 3 796
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   2 817 2 360 3 168
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    - - 71
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    -  -  -
       3. Inne koszty operacyjne 31 2 817 2 360 3 097
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   15 773 16 136 8 047
X. Przychody finansowe 32 18 716 4 746 2 738
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   16 123  -  -
         - od jednostek powiązanych        
     2. Odsetki, w tym:   420 1 394 2 374
         - od jednostek powiązanych    -  -  -
     3. Zysk ze zbycia inwestycji    -  -  -
     4. Aktualizacja wartości inwestycji    -  -  -
     5. Inne   2 173 3 352 364
XI. Koszty finansowe 33 22 597 9 573 6 337
     1. Odsetki, w tym:   2 483 3 158 5 601
         - dla jednostek powiązanych    -  -  -
     2. Strata ze zbycia inwestycji   15 318  -  -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji    -  -  -
     4. Inne   4 796 6 415 736
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 34  -  -  -

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)   11 892 11 309 4 448
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)   4 -335 171
         1. Zyski nadzwyczajne 35 6 64 212
         2. Straty nadzwyczajne 36 2 399 41
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych    -  - 903
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych    -  - 169
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)   11 896 10 974 3 885
XVIII. Podatek dochodowy  627 2 268 1 664
           a) część bieżąca  37 144 2 958 1 664
           b) część odroczona  38 483 -690  -
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 39  - 6  -
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności   -1 -14  -

XXI. (Zyski) straty mniejszości   -116 -76 -19
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 40 11 152 8 610 2 202
      
Zysk (strata) netto (zanualizowany)   11 152 8 610 2 202
Średnia ważona liczba akcji zwykłych    19 975 342 17 164 384 3 145 817
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Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 0,56 0,50 0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych     -  -  -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40  -  -  -

2.4.3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (tys. zł) 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 01.01-31.12.2003 01.01-31.12.2002 01.01-31.12.2001
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  21 821 13 296   -4 582
                  - korekty błędów podstawowych  -  -  -
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21 821 13 296 -4 582
   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17 250 17 250 1 474
       1.1. Zmiany kapitału podstawowego 5 750 - 15 776
              a) zwiększenie (z tytułu) 5 750 - 15 776
                  - emisji akcji 5 750 - 15 776
       1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23 000 17 250 17 250
   4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 480 39 -
       4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 129 441 39
              a) zwiększenie (z tytułu) 129 441 39
                  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  -  - - 
                  - podziału zysku (ustawowo) 129 278 39
                  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  - 163 - 
       4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 609 480 39
   5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 047 1 047 1 047
       5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 047 1 047 1 047
   6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3 641 444 1 162
       6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1 467 3 197 -718
              a) zwiększenie (z tytułu) 1 467 3 197 444
                  - podziału zysku 1 467 3 197 444
              b) zmniejszenie (z tytułu) - - -1 162
                   - pokrycie straty -  - -1 162
       6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 108 3 641 444
   7. Różnice kursowe z przeliczenia 618 -54 -2
   8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -544 -5 482 -8 265
       8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -544 -5 482 -8 265
                  - korekty błędów podstawowych   -  -  -
       8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -544 -5 482 -8 265
              a) zwiększenie (z tytułu) -1 734 -3 672 -581
                  - podział zysku -1 596 -3 638 -483
                  - różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych -138 -34 -98
              b) zmniejszenie (z tytułu) - - -1 162
                  - podział zysku  -  - -1 162
   8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 278 -9 154 -7 684
   8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 278 -9 154 -7 684
   9. Wynik netto 11 152 8 610 2 202
              a) zysk netto 11 152 8 610 2 202
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39 256 21 821 13 296
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 39 256 21 821 13 296

2.4.4. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych (tys. zł) 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.12.2003 01.01-31.12.2002 01.01-31.12.2001
       I. Zysk (strata netto) 11 152 8 610 2 202
      II. Korekty razem -13 287 -2 797 -8 034
           1. Amortyzacja 1 619 1 382 889
           2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   - -
           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -13 810 1 841 1 184
           4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14 654 74 1 391
           5. Zmiana stanu rezerw 373 -19 -
           6. Zmiana stanu zapasów -7 668 -6 115 -19 374
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           7. Zmiana stanu należności 442 3 159 -8 133
           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  
i kredytów -9 038 330 20 061

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -762 -2 962 -3 519
         10. Inne korekty  903 -487 -533
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -2 135 5 813 -5 832
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
      I. Wpływy 24 271 1 260 778
           1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 1 312 1 233 778

           3. Z aktywów finansowych, w tym: 22 959 27 -
               a) w jednostkach powiązanych 548 13 -
                    - zbycie aktywów finansowych 548  -  -
                    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  - 13  -
               b) w pozostałych jednostkach 22 411 14 -

                    - zbycie aktywów finansowych 6 253 14  -

                    - dywidendy i udziały w zyskach 16 123  -  -
                    - inne wpływy z aktywów finansowych 35  -  -
      II. Wydatki 4 520 25 129 5 636
           1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 4 454 3 670 5 464

           2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  - 98  -
           3. Na aktywa finansowe, w tym: - 21 296 172
               a) w jednostkach powiązanych - 391 122
                    - nabycie aktywów finansowych  - 391 109
                    - udzielone pożyczki długoterminowe -  - 13
               b) w pozostałych jednostkach - 20 905 50
                    - nabycie aktywów finansowych  - 20 905 50
                    - udzielone pożyczki długoterminowe  -  -  -
           4. Inne wydatki inwestycyjne 66 65  -
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 19 751 -23 869 -4 858
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
      I. Wpływy 57 709 39 570 15 776
           1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 750   15 776
           2. Kredyty i pożyczki 51 959 39 570   
      II. Wydatki 75 467 21 126 5 082
           4. Spłaty kredytów i pożyczek 73 154 19 285 3 898
           8. Odsetki 2 313 1 841 1 184
           9. Inne wydatki finansowe     
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -17 758 18 444 10 694
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) -142 388 4
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -142 388 4
                    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  -  -  -
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 167  779  775
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 1 025 1 167 779
                    - o ograniczonej możliwości dysponowania  -  -  -

2.5. Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu 
Nota objaśniająca nr 1 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:   2 092 499 5
   - oprogramowanie komputerowe  2 092 499 5
d) inne wartości niematerialne i prawne  89 129 231
Wartości niematerialne i prawne razem   2 181 628 236
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 
a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 

  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne    

i prawne razem

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu                             551 551 182   733
b) zwiększenia (z tytułu)     1 646 1 646 0   1 646
    - nabycie     1 632 1 632 0   1 632
    - inne (połączenia jedn.)     15 15 -24   -9
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu     2 198 2 198 158   2 356
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu     54 54 51   105
f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)     52 52 18   70
    - amortyzacja za okres     44 44 34   78
    - inne     8 8 -16   -8
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu     106 106 69   175
j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu     2 092 2 092 89   2 181

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2002 

a b c d e 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości,  
w tym: 

  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne   

i prawne 
razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                       49 49 348   397
b) zwiększenia (z tytułu)     663 663 -166   497
    - oprogramowanie 
wdrażane     450 450 0   450
    - zakupy     50 50 5   55
    - przeniesienia     163 163 -171   -8
c) zmniejszenia (z tytułu)     161   0   161
    - wyksięgowanie wnip 
umorzonych w 100%     161   0   161
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu     551 551 182   733
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu     44 44 118   162
f) zmiany skumulowanej 
amortyzacji     10 10 -67   -57
    - amortyzacja za okres     37 37 67   104
    - przeniesienia     134 134 -134   0
    - zmniejszenia      161 161 0   161
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu     54 54 51   105
j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu     497 497 131   628
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2001 
a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, w 

tym: 

  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

    - oprogramowanie 
komputerowe 

inne 
wartości 

niematerialn
e i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                     15 15 118   133
b) zwiększenia (z tytułu)     34 34 230   264
  - zakupy     34 34 18   52
  - połączenie/objęcie 
konsolidacją     0 0 212   212
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu     49 49 348   397
e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu     4 4 99   103
f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)     40 40 19   59
    - amortyzacja za okres     40 40 19   59
g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu     44 44 118   162
j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu     5 5 230   235

 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) własne 2 181 628 236
Wartości niematerialne i prawne razem 2 181 628 236

 
Nota objaśniająca nr 2 – Wartość firmy jednostek podporządkowanych – nie występuje 

Nota objaśniająca nr 3 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) środki trwałe, w tym: 10 955 11 284 10 693
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 809 1 808 1 906
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 990 5 054 5 342
    - urządzenia techniczne i maszyny 452 1 719 1 589
    - środki transportu 3 196 2 275 1 269
    - inne środki trwałe 508 428 587
b) środki trwałe w budowie 443 597 192
Rzeczowe aktywa trwałe razem 11 398 11 881 10 885

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 

  

    - grunty  
( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

    - urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki trwałe

Środki 
trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  1 808 5 271 3 251 3 533 699 14 562
b) zwiększenia (z tytułu) 0 122 203 2 226 251 2 802
   - nabycie 0 6 203 2 073 250 2 532
   - przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 128 1 129
   - inne (w tym różnice kursowe  
z wyceny) 0 116 0 25 0 141
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 309 894 52 3 255
   - sprzedaż 0 0 2 299 894 52 3 245
   - inne 0 0 10 0 0 10
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d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 1 808 5 393 1 145 4 865 898 14 109
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 0 217 1 532 1 258 271 3 278
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 186 -815 456 122 -51
    - zwiększenia (amortyzacja bieżąca) 0 186 439 799 163 1 587
    - zmniejszenia 0 0 1 278 388 45 1 711
    - zwiększenia (połączenie jednostek)         0   
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 0 403 693 1 669 389 3 154
j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 1 808 4 990 452 3 196 509 10 955

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2002 

  

    - grunty  
( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

    - urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki trwałe

Środki 
trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  1 906 5 965 2 610 1 820 1 293 13 594
b) zwiększenia (z tytułu) 0 672 1 063 1 778 242 3 755
   - zakupy 0 672 500 1 357 231 2 760
   - inne (w tym przekwalifikowanie  
z leasingów) 0 0 563 404 11 978
   - połączenie spółek 0 0 0 17 0 17
c) zmniejszenia (z tytułu) 98 1 366 422 66 836 2 788
   - likwidacje i sprzedaż 98 1 366 422 66 836 2 788
d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 1 808 5 271 3 251 3 532 699 14 561
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 0 623 1 020 552 706 2 901
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 -406 512 674 -435 345
    - zwiększenia (amortyzacja bieżąca) 0 127 486 486 148 1 247
    - zwiększenia (połączenia Spółek, 
przekwalifikowania) 0 0 313 259 7 579
    - zmniejszenia 0 533 287 71 590 1 481
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 0 217 1 532 1 226 271 3 246
j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 1 808 5 054 1 719 2 306 428 11 315

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2001 

  

    - grunty  
( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

    - urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

    - środki 
transportu 

    - inne 
środki trwałe

Środki 
trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  1 047 4 123 2 025 999 194 8 388
b) zwiększenia (z tytułu) 859 2 900 1 546 1 953 1 274 8 532
   - nabycie 0 1 544 383 809 309 3 045
   - przeniesienie z leasingów 0 0 1 010 772 909 2 691
   - przejęcia jednostek/objęcie 
konsolidacją 859 1 356 153 372 56 2 796
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 058 961 1 132 175 3 326
   - likwidacje i sprzedaż 0 1 058 952 1 029 175 3 214
   - przeniesienia do leasingów 0 0 9 103 0 112
d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 1 906 5 965 2 610 1 820 1 293 13 594
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 0 0 492 222 96 810
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 623 529 330 610 2 092
    - zwiększenia (amortyzacja okresu) 0 109 348 246 127 830
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    - zmniejszenia 0 20 648 392 97 1 157
    - przeniesienia do/z leasingów 0 0 697 360 548 1 605
    - zwiększenia (przejęcia jednostek) 0 534 132 116 32 814
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 0 623 1 021 552 706 2 902
j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 1 906 5 342 1 589 1 269 587 10 693

 
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) własne 10 955 11 284 10 693
Środki trwałe bilansowe razem 10 955 11 284 10 693

 
Nota objaśniająca nr 4  

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)  - 14 2 829
    - leasingu finansowego  - 14 2 829
Należności długoterminowe netto  - 14 2 829
c) odpisy aktualizujące wartość należności   - - -
Należności długoterminowe brutto  - 14 2 829

 
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  -  2 829  6 167
   - z tytułu leasingu -  2 829  6 167
b) zwiększenia (z tytułu) -  -   1 328
   - z tytułu leasingu finansowego -  -   1 328
c) zmniejszenia (z tytułu) -  2 815   4 666
   - z tytułu leasingu finansowego -  2 815   4 666
d) stan na koniec okresu -  14  2 829
   - z tytułu leasingu finansowego -  14  2 829

 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) w walucie polskiej  - 14 2 829
Należności długoterminowe razem  - 14 2 829

 
Nota objaśniająca nr 5 

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu  98 -  - 
b) zwiększenia (z tytułu) -  98 - 
   - połączenie ze spółką Modeco -  98 - 
d) stan na koniec okresu 98 98 - 

 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie podlegających konsolidacji 102 650 212
     - udziały lub akcje   102 650 259
     - udzielone pożyczki  - - 13
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności   62 62 76

     - udziały lub akcje   62 62 -
c) w pozostałych jednostkach   52 20 959 54
     - udziały lub akcje   52 20 959 54
Długoterminowe aktywa finansowe razem  216 21 671 402

 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  23 037 12 208 10 166
   - akcje lub udziały 23 037 11 575 9 546

Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o. - 9 029 9 029
Koelner CZ SRO 125 111 121
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Koelner Centrum Sp. z o.o. 255 255 255
Ad Site Sp. z o.o.  - 150 90
Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 650 100 -
Modeco Sp. z o.o. - 1 640 -
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - 100 -
Koelner Rumunia SRL Sp. z o.o. 0 0 -
Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. 10 9 -
Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. 50 50 -
Koelner Vilnius Litwa Sp. z o.o. 911 - -
Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg 20 901 - -
Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. 51 51 51
Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. 4 - -
Modeco Stone Sp. z o.o. 76 76 -
Len S.A. Kamienna Góra 2 2 -
Amicus Sp. z o.o. 2 2 -

   - udzielone pożyczki - 633 620
Modeco Sp. z o.o. - 620 620
Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. - 13 -

b) zwiększenia (z tytułu) 615 22 381 2 042
   - zakup udziałów lub akcji 514 22 366 2 039

objęcie udziałów w Koelner Rumunia SRL Sp. z o.o. - - 0
objęcie udziałów w Bułgaria SRL Sp. z o.o. - - 9
objęcie udziałów w Górny Śląsk Sp. z o.o. - - 100
objęcie udziałów w Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - - 100
objęcie udziałów w Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. - - 50
zakup udziałów w Modeco Sp. z o.o. - - 1 640
objęcie udziałów w Koelner Vilnius Litwa Sp. z o.o. - 911 -
zakup akcji Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg - 20 901 -
objęcie udziałów w Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. - 550 -
objęcie udziałów w Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. - 4 -
zakup udziałów w Modeco Stone Sp. z o.o. - - 76
zakup akcji Len S.A. Kamienna Góra - - 2
zakup akcji Amicus  Sp. z o.o. - - 2
objęcie udziałów w Czechy Sp. z o.o 367 - -
zakup udziałów w Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. 49 - -
objęcie udziałów w Ad Site Sp. z o.o. - - 60
objecie udziałów w TOB Koelner Kiev 98 - -

   - udzielenie pożyczek 49 - 13
Koelner Rumunia SRL Sp. z o.o. 17 - 13
Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. 32 - -

   - wycena bilansowa 52 15 -10
c) zmniejszenia (z tytułu) 23 436 12 918 11 806
   - sprzedaż udziałów lub akcji  20 903 150 -

Ad Site Sp. z o.o. - 150 -
Amicus Sp. z o.o. 2 - -
Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg 20 901 - 

   - odpis aktualizujący   492 - -
Koelner CZ SRO  492 - -

   - połączenia się spółek  100 10 769 -
Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o.  - 9 029 -
Modeco Sp. z o.o.  - 1 640 -
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o.  - 100 -
Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o.  100 - -

   - zmniejszenie stanu pożyczek - 633 -
Spłata pożyczki przez Modeco Sp. z o.o - 620 -
Spłata pożyczki przez Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. - 13 -
- wyłączenie udziałów w jednostce objętej konsolidacją metodą pełną 1 878 1 352 11 186
Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o. - - 9 029
Koelner CZ SRO - 125 111
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Koelner Centrum Sp. z o.o. 255 255 255
Modeco Sp. z o.o. - - 1 640
Koelner Rumunia SRL Sp. z o.o. 0 0 -
Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. 9 10 -
Koelner Vilnius Litwa Sp. z o.o. 964 911 -
Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. - 51 51
Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - - 100
Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 650 - -
- wpływ objęcia udziałów konsolidacją według metody praw własności  14 14 -
Modeco Stone Sp. z o.o. 14 14 

   - wyłączenie pożyczek w jednostce objętej konsolidacją metodą pełną 49 - 620
Modeco Sp. z o.o. - - 620
Koelner Rumunia SRL Sp. z o.o. 17  
Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. 32  

d) stan na koniec okresu 216 21 671 402
   - akcje lub udziały 216 21 671 389

Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o. - - -
Koelner CZ SRO - - -
Koelner Centrum Sp. z o.o. - - -
Ad Site Sp. z o.o.  - - 150
Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. - 650 100
Modeco Sp. z o.o. - - -
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o. - - -
Koelner Rumunia SRL Sp. z o.o. - - 0
Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. - - 9
Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. 50 50 50
Koelner Vilnius Litwa Sp. z o.o. - - -
Raiffeisen Arsis Zeta AG, Luksemburg - 20 901 -
Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. - - -
Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o. 4 4 -
Modeco Stone Sp. z o.o. 62 62 76
Len S.A. Kamienna Góra  2 2 2
Amicus Sp. z o.o. 2 2
TOB Koelner Kiev 98  

   - udzielone pożyczki - - 13
Modeco Sp. z o.o. - - -
Koelner Bułgaria SRL Sp. z o.o. - - 13

 
W latach 2002 i 2003 Emitent był właścicielem 52,5% udziałów w Spółce Koelner Wschód Sp. z o.o. Spółka ta 
została zgłoszona do Rejestru Handlowego, nie podjęła jednakże działalności. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi  
4 tys. zł. Objęcie udziałów w tej spółce nie zostało zarejestrowane w księgowości Emitenta w wymienionych latach. 
Ze względu na nieistotność tego zdarzenia nie korygowano sprawozdań finansowych za wymienione lata. W trzecim 
kwartale 2004 roku nabycie udziałów w tej spółce zostało wprowadzone do ewidencji księgowej. W trzecim 
kwartale 2004 roku nastąpiła również sprzedaż udziałów w wymienionej Spółce. Również w trzecim kwartale 2004 
roku nastąpiła sprzedaż udziałów spółki Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o.   
 
OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI I DYSPONOWANIU 
MAJĄTKIEM  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Zabezpieczenie kredytów stanowi zastaw na akcjach Raiffeisen Arsis Zeta AG   - 5 000 EUR -
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - 2003 rok  
Lp. A b c d e f G h I j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
 
 

przedmiot 
przedsiębiorstwa

 

charakter 
powiązania 
(jednostka 

zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji / 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące 

wartość (razem) 

Wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niż określona 

pod 
lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu 

1. Koelner CZ 
SRO 

Sokolovska 
98/96, 180 00 
Praha 6 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 10.05.2000 r. 492 492 - 100% 100% - 

2. Koelner 
Romania SRL 

Sos Berceni 
108, Bucuresti 
Sec 4 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 04.05.2001 r. 0 - 0 100% 100% - 

3. 
Koelner 
Bulgaria 
EOOD 

Sofia 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 08.05.2001 r. 9 - 9 100% 100% - 

4. 
Koelner 
Centrum Sp. z 
o.o. 

ul. 
Piłsudskiego 
34, 95-200 
Pabianice 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 19.06.2000 r. 255 - 255 51% 51% - 

5. 
 

Koelner Górny 
Śląsk Sp. zo.o. 

ul. 1 Maja 35, 
41-940 Piekary 
Śląskie 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 12.06.2000 r. 650 - 650 65% 65% - 

6. Koelner 
Vilnius UAB 

UAB Koelner 
Vilnius, 
Liudvinavo 
123b, Vilnius 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna metoda pełna 01.08.2002 r. 964 - 964 99% 99% - 

7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie Sp. 
z o.o. 

 ul. 
Kwidzyńska 6, 
51-415 
Wrocław  

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 

ust 1 UoR 

13.10.1999 r. 4 - 4 100% 100% - 
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8. Modeco Stone 
Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 
70A, 51-114 
Wrocław 

produkcja 
narzędzi  
ręcznych 

jednostka 
stowarzyszona 

metoda praw 
własności 20.11.2001 r. 76 - 76 25% 25% - 

9. TOB Koelner 
Kiev 

Pr.Golosivskij 
120/1/28, 
03127 Kiev 

sprzedaż 
hurtowa 

materiałów 
bud. 

jednostka 
zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 
ust. 1 UoR 

12.05.2003 r. 98  - 98 99% 99% - 

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.    
Lp
. a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, w tym:
zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

  
  
  

 
nazwa 

jednostki 
  kapitał 

zakładowy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy

 

zysk 
(strata) z 

lat 
ubiegłych

zysk 
(strata) 

netto 
 

zobowiązania 
długo-    

terminowe 

zobowiązania 
krótko-    

terminowe 
 

należności 
długotermin

owe 

należności 
krótkotermin

owe 

aktywa 
jednostki,

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży 

nieopłacona 
przez emitenta

wartość 
udziałów/akcji 

w jednostce 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1. Koelner CZ 
Sp.  z o.o. -100 579 -  - -679 -706 27 1 570 - 1 499 694 - 694 1 470 4 365 - - 

2. 
Koelner 
Romania 
SRL 

-303 22 -  - -325 -206 -119 2 828 35 2 793 1 066 - 1 066 2 525 2 949 - - 

3. 
Koelner 
Bułgaria 
EOOD 

234 12 -  21 201 90 111 813  813 204 - 204 1 053 1 404 - - 

4. 
Koelner 
Centrum 
Sp. z  o.o. 

571 500 -  - 71 1 70 796 60 736 444 - 444 1 367 5 424 - - 

5. 

Koelner 
Górny 
Śląsk 
Sp. zo.o. 

1 238 1 000 -  - 238 - 238 1 581 - 1 581 1 777 - 1 777 2 819 9 963 - - 

6. 
Koelner 
Vilnius 
UAB 

1 004 936 157 - -89 -5 -84 1 476 - 1 474 544 - 544 2 480 1 093 - - 

7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie 
Sp. z o.o. 

-39 4  -  - -43  -  -43  41  - 41  2 - 2 2 0 - - 
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8. 
Modeco 
Stone  
Sp. z o.o. 

247 304 -  59 -116 -142 26 675 - 619 400 - 400 922 1 651 - - 

9. 
TOB 
Koelner 
Kiev 

87 94 -  - -6  -5 -1 260 -1  261 53  -  53  347  275 - - 

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - 2002 rok  
Lp. a b c d e f g h i j k l 

  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
 
 

przedmiot 
przedsiębiorstwa 

 

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji / 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące 

wartość (razem) 

wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niż określona 

pod 
lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu 

1. Koelner CZ Sp. 
z o. o. 

Sokolovska 
98/96, 180 00 
Praha 6 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 

 10.05.2000 r.  
125 - 125 100% 100% - 

2. 
Koelner 
Centrum Sp. z 
o.o. 

ul. 
Piłsudskiego 
34, 95-200 
Pabianice 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 19.06.2000 r. 255 - 255 51% 51% - 

3. Koelner 
Romania SRL 

Sos Berceni 
108, Bucuresti 
Sec 4 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 04.05.2001 r. 0  - 0 100% 100% - 

4. Koelner 
Bulgaria EOOD Sofia sprzedaż hurtowa 

materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 08.05.2001 r. 10  - 10 100% 100% - 

5. Modeco Stone 
Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 
70A, 51-114 
Wrocław 

produkcja 
narzędzi  
ręcznych 

jednostka 
stowarzyszona 

metoda praw 
własności 20.11.2001 r. 76  - 76 25% 25% - 

6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Mazowsze Sp. 
zo.o. 

ul. Kwidzyńska 
6, 51-415 
Wrocław  

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 04.06.2001 r. 51 - 51 51% 51% -  
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7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie Sp. 
z o.o. 

ul. Kwidzyńska 
6, , 51-415 
Wrocław  

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 

ust 1 UoR 

13.10.1999 r. 4 - 4 100% 100% -  

8. Koelner Vilnius 
UAB 

UAB Koelner 
Vilnius, 

Liudvinavo 
123b, Vilnius 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 01.08.2002  r. 911 - 911 99% 99% -  

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.    
Lp
. a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, w 
tym: 

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

  
  
  

 
nazwa 

jednostki 
  kapitał 

zakładowy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy 

 
zysk (strata) 

z lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 

netto 
 

zobowiąza-
nia długo-  
terminowe

zobowiązania 
krótko-    

terminowe 
 

należności 
długotermi-

nowe 

należności 
krótko- 

terminowe 

aktywa 
jednostki,

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży 

nieopłacona 
przez emitenta

wartość 
udziałów/akcji 

w jednostce 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1. 
Koelner CZ 
Sp. z  o. o. -494 128  - - -622 -189 -433 1 527  55 1 472 531 14 517 1 034 2 854  - -  

2. 
Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

501 500  - - 1 -49 50 849  - 849 292  - 292 1 350 4 645  -  - 

3. 
Koelner 
Romania 
SRL 

-185 22  - - -207 -73 -134 1 469  - 1 469 569  - 569 1 284 1 247  - -  

4. 
Koelner 
Bulgaria 
EOOD 

106 10  - 18 78 -18 96 508  - 508 94  - 94 614 768  - -  

5. 
Modeco 
Stone  
Sp. z  o.o. 

252 304  - 59 -111  - -111 723  81 642 513  - 513 974 1 704  - -  

6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Mazowsze 
Sp. z  o.o. 

352 100  - 144 108 - 108 3 558 764 2 794 1 842  - 1 842 3 910 8 421  -  - 
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7. 

Koelner 
Pomorze 
Wschodnie 
Sp. z o.o. 

-39 4   -  - -43 - -43 41 - 41 2 -  2 2 0  - -  

8. 
Koelner 
Vilnius 
UAB 

7 11  -  - -4 - -4 1 747 - 1 747 310  - 310 1 755 322  -  - 

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - 2001 rok  
Lp. a b c d e f g h i j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
 
 

przedmiot 
przedsiębiorstwa 

 

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji / 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące 

wartość (razem) 

wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niż określona 

pod 
lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu 

1. 

Koelner 
Metalzbyt 
Grupa 
Przemysłowo-
Kapitałowa Sp. 
z o.o. 

ul.Kwidzyńska 
6, 51-416 
Wrocław 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 2,072000 r. 8 960 - 8 960 100% 100% -  

2. 
Koelner CZ 
SRO 

Sokolovska 
98/96, 180 00 
Praha 6 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 10.05.2000 r.  111 - 111 100% 100% -  

3. 
Koelner 
Centrum Sp. z 
o.o. 

ul. 
Piłsudskiego 
34, 95-200 
Pabianice 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 19.06.2000 r. 255 - 255 51% 51% -  

4. 
Modeco Sp. z 
o.o. 

ul. Obornicka 
70A, 51-114 
Wrocław 

produkcja 
narzędzi  
ręcznych 

jednostka 
stowarzyszona metoda pełna 20.11.2001 r. 1 640 - 1 640 100% 100% -  

5. 
AdSite Sp. z 
o.o. 

ul. 
Wachowiaka 
8A, 60-681 
Poznań 

usługi reklamowe jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 57 

ust 1 pkt 2 
UoR 

brak danych 150 - 150 75% 75% -  
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6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań Sp. 
zo.o. 

ul. Kwidzyńska 
6, 51-415 
Wrocław 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 04.06.2001 r. 100 - 100 100% 100% -  

7. 
Koelner 
Romania SRL 

Sos Berceni 
108, Bucuresti 
Sec 4 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 
ust 1 UoR 

04.05.2001 r.  0 - 0 100% 100% -  

8. 
Koelner 
Bulgaria EOOD Sofia sprzedaż hurtowa 

materiałów bud. jednostka zależna 

nie podlega 
konsolidacji na 
podst. art. 58 
ust 1 UoR 

08.05.2001 r. 9 - 9 100% 100% -  

9. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Mazowsze Sp. 
Z o.o. 

ul.Dzieci 
Warszawy 9, 
02-495 
Warszawa 

sprzedaż hurtowa 
materiałów bud. jednostka zależna metoda pełna 2.07.2000 r. 51 - 51 51% 51% -  

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.    
Lp
. a M n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, w 
tym: 

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

  
  
  

 
nazwa 

jednostki 
  kapitał 

zakładowy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy

 

zysk 
(strata) z 

lat 
ubiegłych

zysk 
(strata) 

netto 
 

zobowiązania 
długo-    

terminowe 

zobowiązania 
krótko-    

terminowe 
 

należności 
długotermi-

nowe 

należności 
krótkotermi-

nowe 

aktywa 
jednostki,

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów/akcji 

w jednostce 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1. 

Koelner - 
Metalzbyt 
Grupa 
Przemysłowo
-Kapitałowa 
Sp. z o.o. 

5 788 8 960  - - -3 172 -1 588 -1 584 23 192 5 810 13 531 7 661 1 398 6 263 28 981 23 822  -  - 

2. 
Koelner  
CZ SRO -53 111  - - -164 -136 -28 632  - 632 273 - 273 636 1 438  -  - 

3. 
Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

451 500  - - -49 - -49 495  - 495 276 - 276 946 2 261  -  - 
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4. 
Modeco  
Sp. z o.o. 368 304  - 12 52 5 47 283 9 220 272 - 272 651 1 828  - -  

5. 
AdSite  
Sp. z o.o. 

-1 
252 200 -6 - -1 446 -46 -1 400 2 124  - 1 513 819 - 819 873 2 504  - -  

6. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Sp. z o.o. 

-803 100  -  - -903 -815 -88 1 000  - 1 000 115 - 115 255 436  -  - 

7. 
Koelner 
Romania 
SRL 

-57 24  -  - -81 - -81 242  - 242 43 - 43 185 70  - -  

8. 
Koelner 
Bulgaria 
EOOD 

9 9  - 17 -17 - -17 299  - 299 50 - 50 308 136  - -  

9. 

Koelner 
Techniki 
Zamocowań 
Mazowsze 
Sp. z o.o. 

 257 100  -  - 157  73 84 4 123  764 3 359 2 875 - 2 875 4 379  8 402  -  - 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH - 2003 rok 
a b c d e f g h i 

kapitał własny 
jednostki, w tym: 

Lp. 
nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 

formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię -      
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/a

kcji   

 - 
kapitał 
zakłado

wy 

% 
posiadanego 

kapitału 
zakłado-    

wego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadze-   
niu 

nieopłacona 
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów/akc
ji  

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1. 
Koelner 
Nieruchomości 
Sp. zo.o. 

ul. 
Kasprowicza 
58/60, 51-416 
Wrocław  

wynajem 
nieruchomości  50  2 261 2050  0,00% 0,00%   - - 

2. Media Sp. z 
o.o. Wrocław brak danych  0 brak 

danych - 0,00% 0,00%   -  -

3. Len S.A. Kamienna 
Góra 

brak danych  2 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

4. POLIMETAL Kraków brak danych  0 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH - 2002 rok 

a b c d E f g h I 
kapitał własny 

jednostki, w tym: 
Lp. 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 

formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię -      
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/a

kcji    - kapitał 
zakładowy 

% 
posiadanego 

kapitału 
zakłado-    

wego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadz
e-niu 

nieopłaco
na przez 
emitenta 
wartość 

udziałów/
akcji  

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1. 
Koelner 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

 ul. 
Kasprowicza 
58/60, 51-416 
Wrocław 

wynajem 
nieruchomości  50  2 261 2050  0,00% 0,00%   - - 

2. Media Sp. z 
o.o. Wrocław brak danych  0 brak 

danych - 0,00% 0,00%   -  -

3. Len S.A. Kamienna 
Góra 

brak danych  2 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

4. POLIMETAL Kraków brak danych  0 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

5. Amicus Sp. z 
o.o. brak danych brak danych 2 10 114 0,02% 0,02% - -

6. Raiffeisen 
Arsis Zeta AG* 

7, Rue Pierre 
d’Aspelt L-
1142 
Luksemburg 

Inwestycje 
finansowe 20 901

3.806**

EUR

35**

EUR
99,9% 0,00% - 16 123

* Dywidendę od podmiotu Raiffeisen Arsis Zeta AG w wysokości 16.123,2 tys. zł Spółka otrzymała w 2003 roku. Dywidenda została 
opodatkowana w Luksemburgu 
 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH - 2001 rok 

a b c d E f g h I 
kapitał własny 

jednostki, w tym: 
Lp. 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 

formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię -      
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/a

kcji   

 - 
kapitał 
zakłado

wy 

% 
posiadanego 

kapitału 
zakłado-    

wego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadze-   
niu 

nieopłacona 
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów/akc
ji  

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1. 
Koelner 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

 ul. 
Kasprowic
za 58/60, 
51-416 
Wrocław 

wynajem 
nieruchomości  50  2 261 2050  0,00% 0,00%   - - 

2. Len S.A. Kamienna 
Góra 

brak danych  2 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -
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3. POLIMETAL Kraków brak danych  0 brak 
danych - 0,01% 0,01%  -  -

4. Amicus Sp. z 
o.o. 

brak 
danych 

brak danych 2 10 114 0,02% 0,02% - -

 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 216 770 389
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - 20 901 -
b1. jednostka/waluta    EUR/tys. - 5 000 -
      tys. zł  - 20 901 -
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe 
razem 216 21 671 389

 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)   216 21 671 389
     a) akcje (wartość bilansowa):  2 20 903 2
        - wartość na początek okresu 2 20 903 2
        - wartość według cen nabycia 2 20 903 2
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  214 768 387
       c1) udziały  2 14 768 387
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  214 - -
        - wartość na początek okresu 214 768 387
        - wartość według cen nabycia 214 768 387
Wartość według cen nabycia razem 216 21 671 389
Wartość na początek okresu razem 216 21 671 389
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem - -  - 
Wartość bilansowa razem 216 21 671 389

 
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej  -  - -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    -  - 13 
b1. jednostka/waluta   BGN/tys.    -  - 6 
      tys. zł     -  -  13
Udzielone pożyczki długoterminowe razem -  - 13

 
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
 Inwestycje długoterminowe - Koelner Vilnius UAB 48 30  -
Inne inwestycje długoterminowe razem 48 30  -

 
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  30 -   -
inwestycje długoterminowe - Koelner Vilnius UAB 30 -   -
b) zwiększenia (z tytułu) 18 30  -
inwestycje długoterminowe - Koelner Vilnius UAB 18 30  -
d) stan na koniec okresu 48 30  -
inwestycje długoterminowe - Koelner Vilnius UAB 48 30  -

 
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej  -  -  -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   48 30  -
b1. jednostka/waluta   LTL/tys.   35 26  -
      tys. zł    48 30  -
Inne inwestycje długoterminowe razem   48 30  -
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Nota objaśniająca nr 6 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym: 1 009 - -

a) odniesionych na wynik finansowy   284  - -
    - rezerwa na niewykorzystane urlopy   45  - -
    - odpisów aktualizujących należności   239  - -
b) odniesionych na kapitał własny    725  - -
    - z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

  725  - -

2. Zwiększenia    936   1 438 -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 936  284  -

    - odpisów aktualizujących należności    91 239  -
    - rezerwa na niewykorzystane urlopy    -  45  -
    - odpis aktualizujący udziały  93 
    - strata podatkowa za rok 2003  652 
    - wycena bilansowa rozrachunków  100 
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)  - 1 154 -

    -    z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

   - 1 154 -

3. Zmniejszenia    587 430  -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)  587 430  -

    - z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

   575 430  -

    - rezerwa na niewykorzystane urlopy   12  -  -
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem, w tym: 

1 358  1 009 -

a) odniesionych na wynik finansowy 1 206 284 -
    - rezerwa na niewykorzystane urlopy   33 45 -
    - odpisów aktualizujących należności   330 239 -
    - odpis aktualizujący udziały  93 - -
    - wycena bilansowa rozrachunków  98 - -
    - strata podatkowa za rok 2003  652 - -
b) odniesionych na kapitał własny 150 725 -
    - z tytułu korekty błędu podstawowego dotyczącego prezentacji leasingu 
zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR 

  150  725  -

 
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE 
Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
AKTYWA        
   - należności (ostrożna wycena) okres następny 1 737 885 -
   - należności (wycena bilansowa) okres następny 519 - -
   - inwestycje długoterminowe (odpisy aktualizujące) do wygaśnięcia 492 - -
   - środki trwałe oddane w leasing finansowy według UoR 
(wartość podatkowa aktywów)  do wygaśnięcia 787 2 685 -

PASYWA   
   - rezerwa na zobowiązania (niewykorzystane urlopy) do wygaśnięcia 171 166 -
Razem ujemne różnice przejściowe  3 706 3 736 -

 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  -  -  -
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 18  -  -
- rozliczenie kosztów w Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. 18  
Inne rozliczenia międzyokresowe razem 18  -  -
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Nota objaśniająca nr 7 

ZAPASY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) materiały   1 9 34
b) półprodukty i produkty w toku    - 1 649 -
c) produkty gotowe    -  - -
d) towary   35 118 27 961 23 470
e) zaliczki na dostawy   2 169  - -
Zapasy razem   37 288 29 619 23 504

 
OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI I DYSPONOWANIU 
MAJĄTKIEM  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Zabezpieczenie kredytów stanowi przewłaszczenie zapasów towarów wraz z 
cesją praw z polis ubezpieczeniowych 
  

13 000 8 000 1 055

 
Nota objaśniająca nr 8 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) od jednostek powiązanych    - 480 259
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   - 480 259
         - do 12 miesięcy   - 480 259
         - powyżej 12 miesięcy - - -

     - inne   - - -
     - dochodzone na drodze sądowej   - - -
b) należności od pozostałych jednostek   30 261 29 008 29 573
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   24 100 22 415 19 708
          - do 12 miesięcy   24 095 22 415 19 708
          - powyżej 12 miesięcy   5 - -
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 3 171 2 481 1 822

      - inne   2 990 4 112 8 041
      - dochodzone na drodze sądowej   - - 2
Należności krótkoterminowe netto razem    30 261 29 488 29 832
c) odpisy aktualizujące wartość należności    2 602 1 474 423
Należności krótkoterminowe brutto razem   32 863 30 962 30 255

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: - 480 259
    - od jednostek zależnych  - 480 259
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem   - 480 259
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych    - - -
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem - 480 259

 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Stan na początek okresu   1 474 423  278
a) zwiększenia (z tytułu)   1 480  1 230  177
   - utworzenie odpisów w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych   1 480  1 230 177
b) zmniejszenia (z tytułu)   352  179  32
   - opłacenia należności   165 179 9
   - spisania należności   187  - 23
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 2 602 1 474 423

 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 16 479 20 731 24 325
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 16 384 10 231 5 930
b1. jednostka/waluta   tys./ EUR 1 370 930 94
      tys. zł  6 373 3 667 332
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b2. jednostka/waluta    tys./CZK 8 756 13 806 6 865
      tys. zł  1 247 1 727 761
b3. jednostka/waluta    tys./USD 1 964 1 049 965
      tys. zł  7 254 4 044 3 849
b4. jednostka/waluta    tys./DEM  -  - 508
      tys. zł   -  - 915
b5. jednostka/waluta    tys./GBP  -  - 13
      tys. zł   -  - 73
b6. jednostka/waluta    tys./LTL  176 122  -
      tys. zł  242 159  -
b7. jednostka/waluta    tys./ROL  9 134 533 4 063 125  -
      tys. zł  1066 569  -
b8. jednostka/waluta    tys./BGN  83 27  -
      tys. zł  202 65  -
Należności krótkoterminowe razem 32 863 30 962 30 255

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM 
OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) do 1 miesiąca  16 117 13 279 15 967
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  1 424 1 231  -
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   -  -  -
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  5  -  -
e) powyżej 1 roku   -  -  -
f) należności przeterminowane  9 156 9 859 4 423
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)  26 702 24 369 20 390
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług   2 602 1 474 423
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 24 100 22 895 19 967

 
Dokonany w poszczególnych latach odpis aktualizujący obejmuje należności od jednostek niepowiązanych  
o zagrożonej spłacie, przeterminowane w różnych przedziałach czasowych. 
 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) do 1 miesiąca  3 954 2 981 2 087
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  3 643 4 359 2 030
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  754 1 167 193
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  591 920 113
e) powyżej 1 roku  215 433 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto)   9 156 9 859 4 423
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane  2 602 1 474 423
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (netto)  6 554 8 385 4 000

 

OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI I 
DYSPONOWANIU MAJĄTKIEM   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Zabezpieczenie kredytów stanowią umowy przelewu wierzytelności   29 998 14 500 -
 
Nota objaśniająca nr 9 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE I SPORNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

1) Należności z tytułu dostaw i usług   26 702 24 369 20 390
w tym przeterminowane i sporne   9 156 9 859 4 423
a/ odpis aktualizujący  2 602 1 474 423
2) Należności z tytułu podatków, dotacji,ceł i ubezp.   3 171 2 481 1 822
w tym przeterminowane i sporne   - - -
a/ odpis aktualizujący   - - -
3) Należności inne   2 990 4 112 8 043
w tym przeterminowane i sporne   - - -
a/ odpis aktualizujący   - - -
4) Należności  krótkoterminowe ogółem brutto   32 863 30 962 30 255
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
PRZETERMINOWANE I SPORNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

w tym przeterminowane i sporne   - - -
a/ odpis aktualizujący   2 602 1 474 423
Należności krótkoterminowe netto   30 261 29 488  29 832

 
Nota objaśniająca nr 10 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) w jednostkach zależnych    - 35  -
     - udzielone pożyczki    - 35  -
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1 025 1 167 779
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach    995 1 112 669
        - inne środki pieniężne   0 55 110
        - inne aktywa pieniężne   30 0  
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 1 025 1 202 779

 
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   -  35 - 
b1. jednostka/waluta    EUR/ tys.   -  7 - 
      tys. zł    -  35 - 
Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem -  35 - 

 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 406 706 626
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   619 461 153
b1. jednostka/waluta    tys./EUR   36 4 25
      tys. zł    161 15 89
b2. jednostka/waluta    tys./CZK   1227 649 550
      tys. zł    178 83 61
b3. jednostka/waluta    tys./USD   32 20 16
      tys. zł    118 76 64
b4. jednostka/waluta    tys./BGN   26 22  -
      tys. zł    62 45  -
b5. jednostka/waluta    tys./LTL   35 47  -
      tys. zł    48 54  -
b6. jednostka/waluta    tys./ROL   11 47  -
      tys. zł    52 188  -
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem   1025 1167 779

 
Nota objaśniająca nr 11 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   151 238 109
     - ubezpieczenia majątkowe   126 93 39
     - prenumerata   1 9 3
     - targi   0 74 43
     - usługi marketingowe   0 22 -
     - koszty organizacji poniesione przy późniejszym rozszerzeniu S.A.   15 20 24
     - odsetki dyskontowe   0 11 -
     - pozostałe   9 9 430
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem   151 238 539

 
Nota objaśniająca nr 12 

Nie wystąpiły odpisy aktualizujące odniesione na kapitał własny. 
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Nota objaśniająca nr 13 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  

Seria/e
misja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilej

owania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 

Wartość 
serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 
w złotych 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A imienne - - 100 000 100 000
opłacone 
gotówką 18-04-2000 18-04-2000 

B imienne - - 1 374 375 1 374 375
opłacone 
gotówką 30-09-2000 30-09-2000 

C imienne - - 14 525 625 14 525 625
opłacone 
gotówką 19-11-2001 19-11-2001 

D imienne - - 1 250 000 1 250 000
opłacone 
gotówką 25-01-2002 25-01-2002 

E imienne - - 5 750 000 5 750 000 opłacone 
gotówką 11-07-2003 11-07-2003 

Liczba akcji razem 
  23 000 000       
Kapitał zakładowy razem  23 000 000      
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł   

 
Na dzień 31 grudnia 2003 roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego 
Emitenta i 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy są: 

− Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner – 88,15% kapitału zakładowego, 

− Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. – 5,43% kapitału zakładowego. 

Zmiany w składzie akcjonariuszy Emitenta, które nastąpiły w roku 2004, zostały opisane w niniejszym Prospekcie  
w Rozdziale 4 pkt 11 (przedostatnia tabela). 

Uchwała o emisji akcji serii D miała miejsce w roku 2001, rejestracja zmiany nastąpiła na początku roku 2002, przed 
wydaniem opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2001. Zdarzenie to, rejestracja w sądzie, jest 
zdarzeniem po dacie bilansu, które potwierdza zdarzenie mające miejsce w roku 2001 i jest zgodne z ogólną zasadą  
rachunkowości: przewagi treści ekonomicznej nad formą. Niemniej jednak dla celów wyliczenia zysku na akcję, tak by 
był on wyliczony zgodnie z MSSF (MSR) 33, uwzględniono zarejestrowanie emisji akcji serii D w roku 2002. 
Szczegółowy opis wyliczenia zysku na akcję zwykłą jest zaprezentowany pod notą objaśniającą numer  37. 

Nota objaśniająca nr 14 – Akcje własne – pozycja nie występuje  

Nota objaśniająca nr 15 

KAPITAŁ ZAPASOWY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
b) utworzony ustawowo   444 317 39
e) inny (wg rodzaju)   -10 163 -
   - łączenie spółek   -10 -  -
   - z podziału wyniku   175 163 -
Kapitał zapasowy razem   609 480 39

 
Nota objaśniająca nr 16 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
e) inny (wg rodzaju)   1 047 1 047 1 047
   - prawo wieczystego użytkowania gruntów   1 047 1 047 1 047
Kapitał z aktualizacji wyceny razem   1 047 1 047 1 047

 
Nota objaśniająca nr 17 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

   - z podziału wyniku finansowego   5 108 3 641 444
Pozostałe kapitały rezerwowe razem   5 108 3 641 444
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Nota objaśniająca nr 18 – Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – pozycja nie występuje  

Nota objaśniająca nr 19  

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu   354 348  -
a) zwiększenia (z tytułu)   370 6 348
     - objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym    -  - 348
     - udział kapitałów mniejszościowych w wyniku okresu   370 6  -
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu   724 354 348

 
Nota objaśniająca nr 20 – Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja nie występuje 

Nota objaśniająca nr 21 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym:  97 -  -

a) odniesionej na wynik finansowy   97  -  -
    - wycena należności   47  -  -
    - wycena zobowiązań   50  -  -
2. Zwiększenia     19  97  -
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z 
tytułu)  19 97  -

    - wycena należności   14  47  -
    - wycena zobowiązań   5  50  -
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem 116 97 -

a) odniesionej na wynik finansowy    61 97 -
    - wycena należności    61 47 -
    - wycena zobowiązań    55 50 -

 
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE 
Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
AKTYWA        
   - należności (ostrożna wycena) okres następny 321 174 -
PASYWA   
      - zobowiązania (ostrożna wycena) okres następny 289 187 -
Razem dodatnie różnice przejściowe  610 361 -

 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

b) zwiększenia (z tytułu) 354 - - 
   - rezerwa na kontrolę podatkową 354 - - 
e) stan na koniec okresu 354 - - 

 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu   -  116 116
   - rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych za rok 1997 - Koelner 
Metalzbyt GPK Sp. z o.o. - odsetki  -  116 116

   - rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych za rok 1997 Koelner S.A. 354 - 
d) rozwiązanie (z tytułu)  -  116  
   - umorzenia odsetek  -  116  
e) stan na koniec okresu  354  - 116
   - rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych za rok 1997 - Koelner 
Metalzbyt GPK Sp. z o.o. - odsetki  -  - 116

   - rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych za rok 1997 Koelner S.A.  354  -  -
 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 264 

Nota objaśniająca nr 22  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
f) wobec pozostałych jednostek  95  764 9 776
    - kredyty i pożyczki   60  764 9 776
    - inne zobowiązania finansowe  35 - -
Zobowiązania długoterminowe razem 95  764 9 776

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) powyżej 1 roku do 3 lat   95  764 9 776
Zobowiązania długoterminowe razem   95  764 9 776

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej  60 764 6 070
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   35 - 3 198
b1. jednostka/waluta    CZK/tys. zł   -  - 28 839
      tys. zł    -  - 3 198
b2. jednostka/waluta    ROL/tys. zł  28 - -
      tys. zł   35 - -
B3. jednostka/waluta    EUR/tys. zł  - - 144
      tys. zł   - - 508
Zobowiązania długoterminowe razem   95 764 9 776

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2003 rok  

Nazwa 
(firma) 

jednostki ze 
wskazaniem 

formy 
prawnej 

Siedziba 
  

Kwota 
kredytu/ 
pożyczki 

wg umowy 
zł 

waluta 

Kwota kredytu/ 
pożyczki 

pozostała do 
spłaty 

zł 

Waluta Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia
  Inne 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w 
Pabianicach 

ul. 
Waryńskiego 
11, Pabianice 

60 PLN 60 PLN

50% stopy 
kredytu 
lombardowego, 
3,38% w dniu 
zawarcia umowy 

22.12.2007 

Weksel in 
blanco 

poręczony przez 
dwie osoby 
fizyczne; 
zastaw 

rejestrowy na 
samochodzie 
dostawczym 

wraz z cesją z 
polisy 

ubezpieczeniow
ej 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2002 rok  

Nazwa 
(firma) 

jednostki ze 
wskazaniem 

formy 
prawnej 

Siedziba 
  

Kwota 
kredytu 

/pożyczki 
wg umowy 

zł 

waluta 

Kwota kredytu/ 
pożyczki 

pozostała do 
spłaty 

zł 

Waluta Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia
  Inne 

Tworzywa 
Sztuczne 
Krystyna 
Koelner 

ul. 
Chrzanowskiego 
104, Wrocław 

764 000 PLN 764 000 PLN WIBOR 6M 15.05.2003 

Wesel własny 
in blanco z 
deklaracją 
wekslową; 
poręczenie 
wekslowe 

złożone przez 
członków 
zarządu 
Koelner 
Techniki 

Zamocowań  
Mazowsze 

Umowa 
pożyczki 

przejęta wraz 
z 

połączeniem 
bilansów z 

Koelner 
Techniki 

Zamocowań  
Mazowsze 
Sp. z o.o.  
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Sp. z o.o.; 
zastaw na 
udziałach 

należących do 
członków 
zarządu 
Koelner 
Techniki 

Zamocowań  
Mazowsze  
Sp. z o.o.; 

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2001 rok  

Nazwa 
(firma) 

jednostki ze 
wskazaniem 

formy 
prawnej 

Siedziba 
  

Kwota 
kredytu/ 

pożyczki wg 
umowy 

zł 

waluta 

Kwota 
kredytu/ 
pożyczki 

pozostała do 
spłaty 

zł 

Waluta 
Warunki 

oprocento-
wania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

CITIBANK 
S.A. 

CITIBANK 
S.A. ul. 
Senatorska 
16, 00-923 
Warszawa 

4.945.980,00 44.200.000 
CZK 4.508.636,95 40.654.976,9

7 CZK PRIBOR + * 2005-06-29 

1. Hipoteka na 
nieruchomości 
KW 116459 
należacej do Pani 
Krystyny Koelner 
do kwoty 
6.500.000 PLN   
2. Hipoteka na 
nieruchomości 
KW 121721 
należącej do Pani 
Krystyny Koelner 
do kwoty 
1.170.000,00 PLN   
3. Cesja praw z 
polisy 
ubezpieczeniowej 
nieruchomości    

PKO BP I 
o/Wrocław 

Brak 
danych - PLN 58.307,41 PLN Brak danych 2003 Brak danych Metalzbyt 

BGŻ 
Wrocław 

Brak 
danych - PLN 364.300,00 PLN Brak danych 2004 Brak danych – 

kredyt spłacony Metalzbyt 

PKO III 
o/Warszawa 

Brak 
danych - PLN 787.500,00 PLN Brak danych 2004 Brak danych – 

kredyt spłacony Metalzbyt 

CB SA V 
o/Warszawa 

Brak 
danych - PLN 4.092.484,43 PLN Brak danych 2004 Brak danych – 

kredyt spłacony Metalzbyt 

PKO BP O 
o/Wrocław 

Brak 
danych - EUR 507.675,01 144.148,05 

EUR Brak danych 2003 Brak danych Metalzbyt 

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
 
Nota objaśniająca nr 23  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) wobec jednostek zależnych    - 550 -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    - - -

        - do 12 miesięcy    - - -

     - inne (wg rodzaju)    - 550 -
        - objęcia udziałów    - 550 -
f) wobec pozostałych jednostek    41 657 69 852 40 775
     - kredyty i pożyczki, w tym:   21 083 41 574 10 966
        - długoterminowe w okresie spłaty    -  -  1 311
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   17 170 25 967 24 324
        - do 12 miesięcy   17 170 25 967 24 324
     - zaliczki otrzymane na dostawy   2 267  - 6
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń   771 617 1 832
     - z tytułu wynagrodzeń   298  6 179
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     - inne (wg rodzaju)   68 1 688 2 157
g) fundusze specjalne (wg tytułów)   828 864 864
     - ZFŚS   828 864 864
Zobowiązania krótkoterminowe razem    42 485 71 266  41 639

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej 33 248 31 201 37 035
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9 237 40 065 4 604
b1. jednostka/waluta    (tys./USD) 793 1 624 256
      tys. zł  3 084 6 339 1 020
b2. jednostka/waluta    (tys./euro) 986 6 170 116
      tys. zł  4 485 24 731 409
b3. jednostka/waluta    (tys./DEM)   - - -
      tys. zł   - - -
b4. jednostka/waluta    (tys./CZK)  215 56 794 22 572
      tys. zł  1 512 7 946 3 151
b5. jednostka/waluta    (tys./GBP) - - 4
      tys. zł  1 1 24
b6. jednostka/waluta    tys./LTL  - - -
      tys. zł  21 911  -
b7. jednostka/waluta    tys./ROL  -  -  -
      tys. zł  77 68  -
b8. jednostka/waluta    tys./BGN  -  -  -
      tys. zł  57 69  -
Zobowiązania krótkoterminowe razem 42 485 71 266 41 639
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2003 rok  
Kwota 

kredytu/pożyczki wg 
umowy 

Kwota 
kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

zł waluta zł waluta

Warunki 

oprocentowania

Termin 

spłaty 
Zabezpieczenia Inne 

Raiffeisen 
Bank S.A. 

Raiffeisen Bank Polska S.A.  
z siedzibą w Warszawie,  
ul. Piękna 20 

5.000.000,00 PLN 949.757,10 PLN WIBOR 1W + 
* 2004-06-30

1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego  
2. Dwa weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową  
3. zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 13.000.000 PLN 
4.Cesja praw z polisy ubezpieczenia zapasów  

 

BRE Bank 
S.A. 

BRE Bank S.A., Oddział 
Regionalny, ul. Podwale 63, 
50-010 Wrocław 

5.000.000,00 PLN 4.754.983,63 PLN WIBOR 1M + 
*. 2004-08-19

1.Upoważnienie do obciążania w pierwszej kolejności rachunku 
bieżącego w BRE Bank S.A.  
2.Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.700.000 PLN na nieruchomości 
przy ul. Jedności Narodowej 190, 192 we Wrocławiu   
3.Hipoteka do kwoty 1.700.000 PLN na nieruchomości  

 

BRE Bank 
S.A. 

BRE Bank S.A., Oddział 
Regionalny, ul. Podwale 63, 
50-010 Wrocław 

15.000.000,00 PLN 13.900.000,00 PLN WIBOR 1M + 
* 2004-08-20

1. Hipoteka do kwoty 15.500.000 PLN na nieruchomości będącej 
własnością  Krystyny Koelner położonej przy ul. Kwidzyńska 6c we 
Wrocławiu  
2. Hipoteka do kwoty 3.500.000 PLN na będącej własnością 
Krystyny Koelner nieruchomości  

 

PKO BP S.A. PKO BP S.A., II Oddział we 
Wrocławiu 4.000.000,00 PLN 179.467,85 PLN * wg umów 

leasingowych 

1. Cesja praw z umowy leasingowej  
2.Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na przedmiotach umów 
leasingowych   
3. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych  
4. Weksel własny in blanco leasingobiorcy indosowany na bank i 
poręczony przez leasingodawcę   

 

PKO BP S.A. PKO BP S.A., IV Oddział we 
Wrocławiu 2.000.000,00 PLN 337.500,00 PLN

stawka 
referencyjna + 
*. 

wg umów 
leasingowych 

1. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem   
2. Weksel in blanco  
3. Weksel leasingobiorcy indosowany  
4. Cesja praw z umowy leasingowej   
5. Zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu leasingu    
6. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu 

 

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2002 rok  

Kwota kredytu/pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/pożyczki 
pozostała do spłaty Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 
Zł waluta zł waluta 

Warunki 

oprocentowan
ia 

Termin 

spłaty 
Zabezpieczenia Inne 

Citibank 
CITIBANK S.A. ul. 
Senatorska 16, 00-
923 Warszawa 

3.387.552,00 29.820.000,00 
CZK 1.964.306,50 1.514.5000 

CZK PRIBOR + * 2003-07-23 1. Przewłaszczenie zapasów na 8.000.000 PLN  
2. Poręczenie Krystyny Koelner   

Citibank CITIBANK S.A. ul. 
Senatorska 16, 00-
923 W

4.945.980,00 44.200.000,00 
CZK 4.508.636,95 40.654.976,97 

CZK PRIBOR + * 2005-06-29 1. Hipoteka na nieruchomości KW 116459 należącej do Pani 
Krystyny Koelner do kwoty 6.500.000 PLN   
2 Hi t k i h ś i KW 121721 l ż j d P i
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2002 rok  
923 Warszawa 2. Hipoteka na nieruchomości KW 121721 należącej do Pani 

Krystyny Koelner do kwoty 1.170.000,00 PLN    
3. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości   

Bank 
Handlowy w 
Warszawie 
S.A. 

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A., 
Oddział we 
Wrocławiu, ul. 
Ruska 6/7 

4.500.000,00 PLN 4.459.845,89 PLN WIBOR 1M 
+ * 2003-07-10

1. Przewłaszczenie zapasów na 8.000.000 PLN  
2 Poręczenie Krystyny Koelner   
3. Hipoteka na nieruchomości KW 121721 w wysokości 
1.200.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej  

  

Raiffeisen 
Bank S.A. 

Raiffeisen Bank 
Polska S.A. z 
siedzibą w 
Warszawie, ul. 
Piękna 20 

19.914.000,00 5.000.000,00 
EUR 20.000.500,00 5.000.000 

EUR
EURIBOR 
1M + * 2003-06-30

1. Zastaw na akcjach Raiffeisen Arsis Zeta AG o wartości 
5.000.000 EUR  
2. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 3. 
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego 

  

Bank 
Handlowy w 
Warszawie 
S.A. 

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A., 
Oddział we 
Wrocławiu, ul. 
Ruska 6/7 

400.000,00 PLN 400.000,00 PLN * 2003-02-03 -   

PBK S.A. 
PBK S.A., Oddział 
we Wrocławiu, ul. J. 
Słowackiego 12-14 

5.000.000,00 PLN 71,62 PLN - na czas 
nieokreślony 

1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 
2.Oświadczenie o poddani się egzekucji  
3. Umowa zastawu rejestrowego na przedmiocie leasingu   
4. Cesja ubezpieczenia przedmiotu leasingu   
5. Poręczenie Koelner S.A.  
6. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem   
7. Środki na funduszu gwarancyjnym  

  

BGŻ S.A. 

Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A., 
Oddział we 
Wrocławiu, pl. 
Teatralny 

4.000.000,00 PLN 366.100,00 PLN WIBOR 3M 
+ * 2004-11-11

1. Poręczenie Pani Krystyny Koelner   
2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy na 
przedmiotach leasingu   
3.Weksel in blanco leasingobiorcy wraz z deklaracją wekslową  
4.Weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową   

  

PKO BP S.A. 
PKO BP S.A., II 
Oddział we 
Wrocławiu 

4.000.000,00 PLN 855.439,97 PLN * wg umów 
leasingowych 

1. Cesja praw z umowy leasingowej   
2.Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na przedmiotach 
umów leasingowych   
3. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych  
4. Weksel własny in blanco leasingobiorcy indosowany na 
bank i poręczony przez leasingodawcę   

  

PKO BP S.A. 
PKO BP S.A., IV 
Oddział we 
Wrocławiu 

2.000.000,00 PLN 787.500,00 PLN
stawka 
referencyjna 
+ *. 

wg umów 
leasingowych 

1. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem   
2. weksel in blanco  
3. weksel leasingobiorcy indosowany  
4. cesja praw z umowy leasingowej   
5. zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu leasingu    
6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu 

  

ING Bank 
Śląski S.A. 

ING Bank Śląski 
S.A., Centrum 
B k ś i

9.000.000,00 PLN 9.000.000,00 PLN WIBOR 1M 
+ * 2003-04-01 1. Zastaw rejestrowy na należnościach o wartości nie niższej 

niż 14.500.000 PLN   
2 Z t d ó h l kt d ż k h DM 433 l ż h d
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2002 rok  
Bankowości 
Korporacyjnej, ul. 
Św. Katarzyny 16, 
Wrocław 

2.Zastaw na dwóch elektrodrążarkach DM 433 należących do 
Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej  
3. Zastaw na czterech wtryskarkach  

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK -2001 rok  

Kwota kredytu/pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/pożyczki 
pozostała do spłaty Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

Zł waluta zł waluta 

Warunki 

oprocentowania 

Termin 

spłaty 
Zabezpieczenia Inne 

CITIBANK 
S.A. 

CITIBANK S.A. 
ul. Senatorska 16, 
00-923 Warszawa 

3.387.552,00 29.820.000 
CZK 2.464.584,93 22.223.488,95 

CZK PRIBOR + * 2002-07-23

1. Przewłaszczenie zapasów na 1.054.806 PLN 2. 
Przewłaszczenie zapasów należących do firmy Tworzywa 
Sztuczne Krystyna Koelner na 5.100.000 PLN  3. 
Przewłaszczenie maszyn i urządzeń należących do 
Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner na 3.505.085 PLN    

Bank 
Handlowy w 
Warszawie 
S.A. 

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A., 
Oddział we 
Wrocławiu, ul. 
Ruska 6/7 

3.500.000,00 PLN 3.460.190,90 PLN WIBOR + * 2002-07-11

1. Przewłaszczenie zapasów na 1.054.806 PLN 2. 
Przewłaszczenie zapasów należących do firmy Tworzywa 
Sztuczne Krystyna Koelner na 5.100.000 PLN  3. 
Przewłaszczenie maszyn i urządzeń należących do 
Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner na 3.505.085 PLN   

BGŻ 
o/Wrocław Brak danych Brak danych Brak danych 1.019.970,29 PLN Brak danych 2002 Brak danych 

Koelner-
Metalzbyt Sp.  
z o.o. 

GBOZ 
o/Warszawa Brak danych Brak danych Brak danych 1.086.254,70 PLN Brak danych 2002 Brak danych 

Koelner-
Metalzbyt Sp.  
z o.o. 

PKO I 
o/Warszawa Brak danych Brak danych Brak danych 635.217,05 PLN Brak danych 2002 Brak danych 

Koelner-
Metalzbyt Sp.  
z o.o. 

PKO III 
o/Warszawa Brak danych Brak danych Brak danych 594.381,90 PLN Brak danych 2002 Brak danych 

Koelner-
Metalzbyt Sp.  
z o.o. 

Brak danych Brak danych 1.500.000,00 PLN Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

1. przewłaszczenie towarów handlowych firmy  Modeno 
Sp. z o.o. do wysokości 1.500.000 zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej towarów 

2. hipoteka na nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. 
Obornicka 70A Nr KW 116931 do kwoty 1.100.000 zł 
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej  

*Marża bankowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział VIII – Sprawozdanie Finansowe 

 270

Nota objaśniająca nr 24  

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
Stan na początek okresu   865 1 164 - 
a) zwiększenia (z tytułu)   -  - - 
     - nabycia przedsiębiorstwa Metalzbyt   -  - 1 164
b) zmniejszenia (z tytułu)   299 200 - 
     - odpis ujemnej wartości w roku   299 200 - 
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu   566 865 1 164

 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   243 221 91
    - krótkoterminowe (wg tytułów)   243 221 91
          - rezerwa na niewykorzystane urlopy   172 166 34
          - inne   71 55 57
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów   250  491 2 576
    - długoterminowe (wg tytułów)   250  491 2 576
       - z tytułu sprzedaży wierzytelności z leasingu       248  491 2 576
       - inne   2 -  - 
Inne rozliczenia międzyokresowe razem   493 712 2 667 

 
Nota objaśniająca nr 25 

Wartość księgowa  39 256 21 820 13 296
Liczba akcji  23 000 000 17 250 000 16 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,71 1,26 0,83
Rozwodniona liczba akcji   - -  -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22  -  -  -

 
W związku z faktem, że w Jednostce dominującej w analizowanych okresach występowały wyłącznie akcje 
imienne nieuprzywilejowane o wartości 1 zł każda, wartość księgową na jedną akcję (w zł) obliczono, dzieląc 
wartość księgową Grupy Kapitałowej przez liczbę wyemitowanych na dzień bilansowy akcji. 

Z uwagi na fakt, iż akcje serii D w ilości 1.250.000 sztuk zostały zarejestrowane 25 stycznia 2002 roku, nie 
zostały one uwzględnione do obliczeń wartości księgowej na jedną akcję na dzień 31 grudnia 2001 roku.  

Wobec niewystępowania w żadnym z analizowanych okresów czynników rozwadniających akcje nie liczono 
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję. 

Nota objaśniająca nr 26 – należności warunkowe od jednostek powiązanych oraz zobowiązania warunkowe 
na rzecz jednostek powiązanych nie występują w Spółce 
 

2.6. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 
Nota objaśniająca nr 27 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 - sprzedaż realizowana przez spółki zależne    132 164  1 647 
     - w tym: od jednostek powiązanych   -  -  -
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem    132 164  1 647 
 - w tym: od jednostek powiązanych    -  -  -

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) kraj    132 164  1 647 
    - w tym: od jednostek powiązanych    - -  - 
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem    132 164  1 647 
 - w tym: od jednostek powiązanych   -  -  -
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Nota objaśniająca nr 28 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

 - sprzedaż towarów   117 592 105 751 71 420
     - w tym: od jednostek powiązanych   334 396 275
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem   117 592 105 751 71 420
 - w tym: od jednostek powiązanych   334 396 275

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA)   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) kraj   76 081 73 012 59 715
    - w tym: od jednostek powiązanych    -  -  -
b) eksport   41 511 32 739 11 705
    - w tym: od jednostek powiązanych   334 396 275
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem   117 592 105 751 71 420
 - w tym: od jednostek powiązanych   334 396 275

 
Nota objaśniająca nr 29 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) amortyzacja   1 619 1 382 889
b)  zużycie materiałów i energii   2 554 24 930 6 956
c) usługi obce   8 314 15 294 6 762
d) podatki i opłaty   965 761 314
e) wynagrodzenia   5 897 4 019 2 753
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    1 454 1 027 680
g) pozostałe koszty rodzajowe   7 465 6 301 864
Koszty według rodzaju razem   28 268 53 714 19 218
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   704 -1 736 -1 870
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)   - - -
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   10 687 9 204 3 914
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   18 285 14 284 7 109
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   -  28 490* 6 325**

*28.326, ** 4.449 - koszt wytworzenia sprzedanych produktów w Koelner S.A. W myśl przyjętych w 2003 zasad sprzedaż towarów po 
przerobie (traktowanych w poprzednich latach jako produkty , zaprezentowana została jako sprzedaż towarów. Odpowiednio do powyższego 
skorygowano prezentację kosztów – koszt sprzedanych towarów po przerobie zaprezentowano jako wartość sprzedanych towarów  
i materiałów. Ze względów praktycznych nie jest możliwy podział i wyłączenie z kosztów rodzajowych kosztów związanych z towarami po 
przerobie. Dlatego też w powyższej nocie, dla zachowania poprawności wyliczeń w roku 2002 i 2001,  jako koszty produktów zaprezentowano 
również koszty wytworzenia towarów po przerobie.  
 
Nota objaśniająca nr 30 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   - 116 -
- umorzenie odsetek – rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy Koelner 
Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o.  - 116 -

b) pozostałe, w tym:   2 725 4 208 3 796
   - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności   165  179 9
   - leasing finansowy   266  - -
   - otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego   111  147 -
   - z tytułu różnic inwentaryzacyjnych   722  489 406
   - przedawnione zobowiązania   9  - -
   - bieżący odpis ujemnej wartości firmy   299  200 -
   - inne   1 153 1 239 907
   - przychody Koelner Metalzbyt GPK Sp. z o.o.   1 954 2 474
Inne przychody operacyjne razem   2 725 4 324 3 796

 
Nota objaśniająca nr 31 

INNE KOSZTY OPERACYJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) utworzone rezerwy (z tytułu)   354 - -
   - podatek dochodowy 1997 - rezerwa   354 - -
b) pozostałe, w tym:   2 463 2 360 3 097
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   - odpis aktualizujący należności   1 480  1 230  38
   - darowizny   2  - 6
   - odpisane należności   19  20 38
   - koszty postępowania spornego   74  97 -
   - koszty likwidacji zapasów   59  24 -
   - niedobory magazynowe   256  649 229
   - inne   576  340 54
   - koszty Koelner Metalzbyt GPK Sp. z o.o.  - - 2 732
Inne koszty operacyjne razem   2 817 2 360 3 097

 
Nota objaśniająca nr 32 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W 
ZYSKACH  31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

b) od pozostałych jednostek   16 123 - - 
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem 16 123 - - 

 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
b) pozostałe odsetki    420 1 393  2 374
    - od jednostek powiązanych   -  1  -
       - zależnych  - 1 -
    - od pozostałych jednostek  420 1 393 2 374
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem   420 1 394 2 374

 
INNE PRZYCHODY FINANSOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) dodatnie różnice kursowe    1 836 2 187 158 
     - zrealizowane   1 309 1 504 158 
     - niezrealizowane        527 667 - 
c) pozostałe, w tym:   337 1 516 - 
   - odpisy aktualizacyjne     - 735 -
   - sprzedaż wierzytelności   - 351  -
   - pozostałe  63 69
   - przychody spółek zależnych  274 859 206
Inne przychody finansowe razem   2 173 4 185 364 

 
Nota objaśniająca nr 33 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) od kredytów i pożyczek   2 313 2 567 5 307
    - dla jednostek powiązanych   -  -  -
    - dla innych jednostek   2 313 2567 5 307
b) pozostałe odsetki   170 591 294
    - dla jednostek powiązanych    -  -  -
    - dla innych jednostek  170 591 294
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem   2 483 3 158 5 601

 
INNE KOSZTY FINANSOWE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) ujemne różnice kursowe    3 984 2 950 460
     - zrealizowane   3 251 1 822 246
     - niezrealizowane        733              1 128  214
c) pozostałe, w tym:   812 3 465 276
   - sprzedaż wierzytelności   - 2 927 -
   - pozostałe  345 - 109
   - koszty spółek zależnych  467 538 167
Inne koszty finansowe razem   4 796 6 415 736

 
Nota objaśniająca nr 34 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych – nie występuje 
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Nota objaśniająca nr 35 

ZYSKI NADZWYCZAJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) losowe   6 64 212
Zyski nadzwyczajne razem   6 64 212

 
Nota objaśniająca nr 36 

STRATY NADZWYCZAJNE   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) losowe   2 399 41
Straty nadzwyczajne razem   2 399 41

 
Nota objaśniająca nr 37 
 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)   11 896 10 974 3 885
2. Korekty konsolidacyjne -134 - 6 622 1 186
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) -15 190  5 217   691

Przychody nie podlegające opodatkowaniu   18 195 1.560 9
Należne odsetki   1  59  -
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności  -  898 9
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na odsetki 116  - -
Niezrealizowane różnice kursowe 1 656  306  -
Dywidenda od spółki Raiffeisen Arsis Zeta AG 16 123  -  -
Odpis ujemnej wartości firmy 299  200  -
Zwrot odsetek budżetowych   - 68  -
Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu - 29 -
Przychody statystyczne – do opodatkowania    - 187   -
Udzielone nieodpłatnie świadczenia (umowy użyczenia)    - 8  -
Otrzymane bonusy  - 179 -
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu   4 903  7 227  700
Amortyzacja od środków trwałych w zapasie (zbędne)   74  90 3
Odpisy na ZFŚS   92  60 26
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu    -  21 7
Reklama i reprezentacja ponad limit    -  18 33
Odsetki od zobowiązań podatkowych   68  115 23
Różnice kursowe niezrealizowane   1 541  1 129 215
Wniesienie dopłaty do Koelner Metalzbyt GPK Sp. z o.o.   4 004 
Odsetki od zobowiązań niezapłacone   30 33 
Sprzedaż wierzytelności    638 
Opłaty i odsetki karne   -  - 9
Darowizny    -  690 6
Utworzone odpisy aktualizujące na wątpliwe należności   1 392  47 38
Różnice inwentaryzacyjne (niedobory)  -  - 229
PFRON   54  25  -
Rezerwa na niewykorzystane urlopy  -  166 34
Rezerwa na podatek dochodowy za rok 1997 354  
Odpisanie należności 19  
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 1 281 191 77
Dodatkowe koszty podatkowe   1 898 637   
Podatkowe koszty dot.leasingu   1 898 637  -
Podstawa opodatkowania   -3 428 9 569 5 762
Podstawa opodatkowania po odliczeniach    - 9 569 5 762
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym    -3 428 7 834 5 762
4. Podatek dochodowy według stawki 27%, 28%    - 2 697 1 613
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku  -  -  -
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 144  - 2 697
    - wykazany w rachunku zysków i strat 144  - 2 697
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny  -  -  -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy  -  -  -
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PODATEK DOCHODOWY W PRZEKROJU JEDNOSTEK OBJĘTYCH 
KONSOLIDACJĄ 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Koelner CZ SRO    -  -  -
Koelner Centrum Sp. z o.o.    17  - -
Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o.  93 11 -
Koelner Romania SRL  - 20 -
Koelner Bulgaria EOOD  34 32 -
Koelner Vilnius UAB  - - -
Koelner Techniki Zamocowań Sp. z o.o.  - - -
Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o.  - 46 34
Modeco Sp. z o.o.  - 341 -
Koelner Metalzbyt Wrocław Sp. z o.o.  - 35 -
Razem podatek jednostek zależnych objętych konsolidacją   144 485 34

 
Nota objaśniająca nr 38 
 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

−  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych   483 243 - 

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych  - - -
− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty 

podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu  - - -

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy  

- - -

− ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy    -  -  -
 
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO   31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
 - ujętego w kapitale własnym    725  902  -
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy    -  -  -

 
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
DOTYCZĄCY: 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

 - działalności zaniechanej    -  -  -
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych    -  -  3

 
Nota objaśniająca nr 39 – Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) nie występuje w 
Spółce 

Nota objaśniająca nr 40  

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  11 152 8 610 2 202
Średnia ważona liczba akcji zwykłych   19 975 342 17 164 384 3 145 817
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  0,56 0,50 0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    -  -  -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   -  -  -

 
W związku z faktem, że w Jednostce Dominującej w analizowanych okresach występowały wyłącznie akcje 
imienne, za ilość akcji zwykłych do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnią ważoną ilość akcji 
występujących w każdym z okresów rocznych. 

Seria/emisja Liczba akcji Data rejestracji emisji w KRS Dzień bilansowy 
Ilość dni od dnia rejestracji 
do dnia bilansowego 

A 100 000 18-04-2000    
B 1 374 375 30-09-2000    
C 14 525 625 19-11-2001 31-12-2001 42
D 1 250 000 25-01-2002 31-12-2002 340
E 5 750 000 11-07-2003 31-12-2003 173

 
Wyliczenie średniej ważonej liczby akcji zwykłych przedstawia się następująco: 

4) 2003 rok: (17.250.000 akcji x 356 dni + 5.750.000 akcji x 173 dni)/365 dni = 19.975.342 akcje 
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5) 2002 rok: (16.000.000 akcji x 356 dni + 1.250.000 akcji x 340 dni)/365 dni = 17.164.384 akcje 

6) 2001 rok: (1.474.375 akcji x 365 dni + 14.525.625 akcji x 42)/365 dni = 3.145.817 akcji 

Wobec niewystępowania w żadnym z analizowanych okresów czynników rozwadniających akcje nie liczono 
wartości wskaźnika rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą. 

2.7. Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 

Struktura środków pieniężnych   01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych   995 1 112 669
Inne środki pieniężne   30 55 110
Razem środki pieniężne   1 025 1 167 779

 
Podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, przyjęty w rachunku przepływów pieniężnych 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmują wpływy i wydatki związane z podstawową 
działalnością gospodarczą Spółki. 

Obejmuje ona w szczególności: 

− wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży usług 

− wydatki związane z pokrywaniem kosztów świadczonych usług oraz zatrudnieniem pracowników 

− płatności na rzecz dostawców 

− wydatki z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych i innych obciążających wynik finansowy. 

Z działalności operacyjnej wyeliminowano wpływy i wydatki związane z działalnością inwestycyjną lub 
finansową. 

W przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Spółka podaje opłacone w danym roku 
zakupy i sprzedaże poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowego majątku 
trwałego, a także aktywów finansowych. Do przychodów z tej działalności jednostka zalicza zainkasowane 
dywidendy, odsetki uzyskane od lokat bankowych dłuższych niż 3-miesięczne, a także odsetki od udzielonych 
pożyczek. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują wpływy z emisji akcji własnych,  
z uzyskanych kredytów bankowych oraz wydatki związane z wypłatą dywidend dla akcjonariuszy, z obsługą 
kredytów (odsetki, spłaty rat kredytowych). 

Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu należności i zobowiązań wynikają z korekty wpływów  
(wydatków) z tytułu sprzedaży (zakupu) środków trwałych i udziałów i akcji o należności (zobowiązania) 
inwestycyjne z tym związane. 

Informacja dotycząca sprawozdawczości według segmentów branżowych i  geograficznych 

Spółka przyjmuje, że podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja branżowa, która jest decydująca dla 
określenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osiąganych przez Spółkę. Przyjmuje się, że Spółka prowadzi działalność 
w ramach jednego segmentu branżowego – handlu detalicznego i hurtowego narzędziami, elektronarzędziami oraz 
systemami zamocowań budowlanych. Spółka była w roku 2003 stroną umów leasingowych jako podmiot 
finansujący. Ponieważ Spółka nie zamierza kontynuować działalności w zakresie zawierania umów leasingowych 
jako finansujący, nie zawierała w roku 2003 żadnych nowych umów leasingowych jako finansujący, a aktywa 
związane z umowami leasingu, przychody i wynik zrealizowany na działalności leasingowej stanowiły mniej niż 
odpowiednio 10% skonsolidowanej sumy aktywów, 10% skonsolidowanej sumy przychodów netto ze sprzedaży 
towarów i usług oraz działalności finansowej oraz 10% skonsolidowanego wyniku finansowego, nie 
wyodrębniano segmentu branżowego w zakresie zawartych umów leasingowych. Biorąc powyższe pod uwagę, 
przyjmuje się, że podstawowy wzór sprawozdawczy dla segmentu branżowego stanowi skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej jako całość. 

Za uzupełniający wzór sprawozdawczy przyjęto podział na segmenty geograficzne przy zastosowaniu kryterium 
opierającego się na lokalizacji geograficznej klientów. Zgodnie z § 69 MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca 
segmentów działalności” podajemy przychody uzyskane od klientów zewnętrznych każdego segmentu 
geograficznego: 
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Rok 2003 

Segment geograficzny Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i produktów w tys. zł 

% udział przychodów segmentu w 
skonsolidowanych przychodach netto ze 

sprzedaży towarów i produktów 
Polska 76 213 64,7 
Czechy 4 464 3,8 
Rumunia 2 928 2,5 
Bułgaria 1 238 1,1 
Litwa 1 126 1,0 
Ukraina 335 0,3 
Europa Zachodnia 6 307 5,3 
Inne kraje 25 113 21,3 
 

Rok 2002 

Segment geograficzny Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i produktów w tys. zł 

% udział przychodów segmentu w 
skonsolidowanych przychodach netto ze 

sprzedaży towarów i produktów 
Polska 73 176 69,1 
Czechy 3 167 3,0 
Rumunia 1 565 1,5 
Bułgaria 735 0,7 
Litwa 1 132 1,1 
Europa Zachodnia 4 411 4,2 
Inne kraje 21 729 20,5 
 

Rok 2001 

Segment geograficzny Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i produktów w tys. zł 

% udział przychodów segmentu w 
skonsolidowanych przychodach netto ze 

sprzedaży towarów i produktów 
Polska 61 362 84,0 
Czechy 879 1,2 
Rumunia 125 0,2 
Bułgaria 171 0,2 
Europa Zachodnia 1 805 2,5 
Inne kraje 8 725 11,9 
 

2.8. Dodatkowe noty objaśniające 

Nota objaśniająca nr 1  

Informacje o instrumentach finansowych: 

Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaży 

Stan na 1.01.2003 r. - - 1 419 20 901 
Zwiększenia, w tym: - - - - 
- nabycie, założenie, zaciągnięcie, 
udzielenie - 49 - - 

- wycena - - - - 
- aktualizacja wartości - - - - 
- przekwalifikowanie - - - - 
- inne - - - - 
Zmniejszenia, w tym: - - 1 102 - 
- zbycie, rozwiązanie, spłata - - 1 102 20 901 
- wycena - - - - 
- aktualizacja wartości - - - - 
- połączenie z Emitentem - - - - 
- inne - - - - 
Stan na 31.12.2003, w tym: - - 317 - 
należności z tytułu umów leasingu 
finansowego - - 317 - 

Pożyczki udzielone - 49 - - 
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W roku 2003 Koelner S.A. połączył się z Koelner Metalzbyt Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. Przejęta 
Spółka stanowiła podmiot finansujący w zakresie umów leasingu, które spełniają kryteria wskazane w rt.. 3 ust. 4 
Ustawy o rachunkowości. W dniu połączenia aktywnych pozostawało kilkaset umów. Do dnia 31.12.2003 roku 
większość umów została zakończona, anulowana lub rozwiązana. W dniu bilansowym pozostawało aktywnych 11 
umów leasingowych. 

Należności z tytułu umów leasingowych zostały wycenione według zdyskontowanej wartości spodziewanych 
przepływów pieniężnych (skorygowana cena nabycia) i wykazane jako aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności. Za stopę dyskonta przyjęto wewnętrzną stopę zwrotu wynikającą z zawartych umów 
leasingowych (efektywna stopa procentowa). Efektywna stopa procentowa dla aktywnych umów leasingowych 
mieści się w przedziale od 23% do 69,8% w ujęciu rocznym. Wszystkie aktywne umowy leasingowe zostaną 
zakończone do końca I kwartału roku 2005. Nie stwierdzono potrzeby dokonania odpisów aktualizujących 
należności leasingowe ze względu na sytuację dłużników. Maksymalna kwota straty, na jaką jednostka jest 
narażona w wypadku niewywiązania się dłużników z zawartych umów nie przekracza 317 tys. zł. Spółka nie 
planuje zawierania nowych umów leasingowych jako podmiot finansujący. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmowały w dniu 31.12.2002 roku akcje w Spółce Raiffeisen Arsis 
Zeta AG, wycenione według ceny nabycia w kwocie 20.901. Akcje wymienionej Spółki nie były notowane na 
aktywnym rynku, dlatego niemożliwe było dokonanie wyceny w wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2003.  
W roku 2003 Raiffeisen Arsis Zeta AG wypłacił Koelner S.A. dywidendę w kwocie 16.123 tys. zł oraz uzyskano 
przychód ze zbycia wskazanych akcji w kwocie 5.583 tys. zł. Łączny wpływ środków pieniężnych przewyższył 
więc wartość akcji wycenioną w cenie nabycia. 

Nota objaśniająca nr 2 

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych 
przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych) jednostki dominującej i jednostek powiązanych 

Firma Koelner S.A. była poręczycielem dla firmy Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner kredytu 
długoterminowego oraz na przełomie 2003 i 2004 roku kredytu kasowego w wysokości 400 tys. PLN. Kredyt 
kasowy został zaciągnięty 23 grudnia 2003 r., natomiast został spłacony 24 marca 2004 roku.  

Kredyt długoterminowy został zaciągnięty przez firmę Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner w 1999 roku  
w wysokości 3.500 tys. PLN, a następnie w 2000 roku został powiększony do 4.600 tys. PLN. Termin spłaty  
25 czerwca 2004 r. Na dzień 13 lipca 2004 roku, po przekształceniach własnościowych w grupie Koelner, kredyt 
ten został przejęty przez firmę Koelner-Techniki Zamocowań Sp. z o.o. Wysokość kredytu wynosi 1.300 tys. 
PLN, spłata rozłożona została na dwa lata (do 25 lipca 2006 r.) i jednym z zabezpieczeń spłaty kredytu jest 
również poręczenie firmy Koelner S.A. 

Nota objaśniająca nr 3 

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli 

W okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej Koelner S.A. nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu 
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Nota objaśniająca nr 4 

Informacje o działalności zaniechanej 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki zaniechania jakiegokolwiek rodzaju działalności. Nie 
przewiduje się też zaprzestania takiej działalności w okresie następnym. 

Nota objaśniająca nr 5 

Koszt wytworzenia środków trwałych  na własne potrzeby  

W prezentowanym okresie Spółki objęte konsolidacją nie poniosły kosztów wytworzenia środków trwałych na 
własne potrzeby. 

Nota objaśniająca nr 6 

Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego  
w podmiotach objętych konsolidacją pełną. 

Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w okresie 01.01-31.12.2003   –  641 tys. zł  

Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w okresie 01.01-31.12.2002   –  14 027 tys. zł 
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Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w okresie 01.01-31.12.2001   –   5 925 tys. zł  

Planowane nakłady inwestycyjne  w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego: 8.300 tys. zł. 
Poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego nie występują. 

Nota objaśniająca nr 7 – Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Dane liczbowe spółek  powiązanych z Koelner S.A. za 2003 rok  (tys. zł) 

 
Wyszczególnienie 

 
Razem Koelner 

CZ SRO 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o. 

Koelner 
Górny 
Śląsk      

Sp. z o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL       
Sp. z o.o. 

Koelner 
Bułgaria 

SKL      
Sp. z o.o. 

Koelner 
Vilnius 
UAB 

Koelner 
Pomorze 

Wschodnie 
Sp. z o.o. 

Modeco 
Stone   

Sp. z o.o. 

Sprzedaż   
materiałów i tow.   
handlowych do 
Spółek 

18 883  2 805 3 863 7 726 2 696 868 925 - -

Sprzedaż usług 
Spółkom - - - - - - - - -

Zakup towarów i 
usług od Spółek  437 158 - 279 - - - - -

Zobowiązania 66 - - 66 - - - - -
Należności  7 937 1 173 611 1 395 2 691 760 1 307 - -
 
Dane liczbowe spółek  powiązanych z Koelner S.A. za 2002 rok  (tys. zł) 

 
Wyszczególnienie 

 
Razem 

Koelner 
CZ 

SRO 

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o.

Koelner 
Górny 
Śląsk    
Sp. z 
o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL     
Sp. z o.o.

Koelner 
Bułgaria 

SKL     
Sp. z o.o.

Koelner 
Vilnius 
UAB 

Koelner 
Techniki 
Zamoco-

wań 
Mazo-

wsze Sp. 
z o.o. 

Koelner 
Pomorze 
Wschod
nie Sp. z 

o.o. 

Modeco 
Stone   
Sp. z 
o.o. 

Sprzedaż   
materiałów i tow.   
handlowych do 
Spółek 

14 237 2 262 3 338 396 1 423 588 984 5 246 - -

Sprzedaż usług 
Spółkom - - - - - - - - - -

Zakup towarów i 
usług od Spółek  139 139 - - - - - - - -

Zobowiązania 80 74 3 0 - - - 3 - -
Należności  7 430 1 474 592 480 1 423 356 713 2 392 - -
 
Dane liczbowe spółek  powiązanych z Koelner S.A. za 2001 rok  

 
Wyszczególnienie 

 
Razem 

Koelner 
Metalzbyt 
Wrocław 
Sp. z o.o. 

Koelner 
CZ SRO

Koelner 
Centrum 
Sp. z o.o.

Koelner 
Górny 
Śląsk      

Sp. z o.o. 

Modeco 
Sp. z o.o.

Koelner 
Techniki 

Zamocowań 
Sp. z o.o. 

Koelner 
Rumunia 

SRL      
Sp. z o.o. 

Ad 
Site 
Sp. z 
o.o. 

Koelner 
Bułgaria 

SKL      
Sp. z o.o.

Sprzedaż   materiałów i 
tow.   handlowych do 
Spółek 

6 163 3 533 733 1 622 - - - 119 - 156

Sprzedaż usług 
Spółkom - - - - - - - - - -

Zakup towarów i usług 
od Spółek  1 614 1 601 - 13 - - - - - -

Zobowiązania 3 - - 3 - 0 - - - -
Należności  2 791 1 655 609 268 - 0 - 103 - 156

 
 
Nota objaśniająca nr 8 

Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą 
pełną lub praw własności. 
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Nota objaśniająca nr 9 

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej, z podziałem na grupy zawodowe 

Wyszczególnienie   01.01.2003-31.12.2003 

Pracownicy umysłowi   118 
Pracownicy fizyczni   84 
Ogółem   202 
 
Nota objaśniająca nr 10 

Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających  
i nadzorujących Jednostkę Dominującą 

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: 

Wyszczególnienie   01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu 617 383 274 
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej 338 271 174 
 
Nie wystąpiły wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek powiązanych przez osoby  
z Zarządu lub Rady Nadzorczej Koelner S.A.  

Nota objaśniająca nr 11 

Niespłacone pożyczki i zaliczki udzielone członkom organów zarządzających i nadzorujących 

Nie wystąpiły. 

Nota objaśniająca nr 12 

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za 
bieżący okres. 

W sprawozdaniu za bieżący okres nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

Nota objaśniająca nr 13 

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a  nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym. 

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2004 dokonano przekształcenia firmy Tworzywa Sztuczne 
Krystyna Koelner w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., 
gdzie jako majątek do spółki wniesiono w całości aportem przedsiębiorstwo Tworzywa Sztuczne Krystyna 
Koelner (wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami). 

Nota objaśniająca nr 14 

Relacje między prawnym poprzednikiem Emitenta  a Emitentem 

Nie dotyczy. 

Nota objaśniająca nr 15 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe,  skorygowane 
wskaźnikiem inflacji. 

Ponieważ w latach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi 
skonsolidowanymi danymi finansowymi skumulowany wskaźnik inflacji nie przekroczył 100%, nie są 
przedstawiane skonsolidowane sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji. 
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Nota objaśniająca nr 16 

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym  
i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami 
finansowymi  

Do dnia 14 lipca 2004 roku Jednostka Dominująca Koelner S.A. nie zatwierdziła i nie opublikowała 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku oraz od 
01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku. Porównywalne skonsolidowane dane finansowe za wymienione okresy 
zostały sporządzone według zasad rachunkowości obowiązujących w Grupie Kapitałowej w 2003 roku. 

Nota objaśniająca nr 17 

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
dokonanych w stosunku do poprzednich okresów obrotowych 

W okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości ani sposobu 
sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w stosunku do poprzednich okresów obrotowych. 

Nota objaśniająca nr 18 

Korekty błędów podstawowych 

Nie dotyczy. 

Nota objaśniająca nr 19 

Możliwości kontynuacji działalności przez spółki należące do Grupy Kapitałowej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
spółki podlegające konsolidacji. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności  
w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Nota objaśniająca nr 20  

Połączenie Spółek w okresie sprawozdawczym 

31 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy dokonał wpisu uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 
kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner Techniki Zamocowań Mazowsze 
Sp. z o.o. na Koelner S.A.  

Połączenie zostało rozliczone w księgach roku 2003 określoną w ustawie o rachunkowości metodą łączenia 
udziałów. Różnicę między wartością udziałów oraz wartością księgową aktywów netto łączonej Spółki (dodatnią 
wartość firmy w kwocie 9.804,50 zł) odniesiono na kapitał zapasowy Spółki.  

Zarząd Spółki uznał, że w oparciu o wiarygodne szacunki, wartość godziwa aktywów i pasywów Koelner 
Techniki Zamocowań Mazowsze Sp. z o.o. nie odbiegała istotnie od wartości księgowych aktywów i pasywów na 
dzień połączenia, dlatego połączenie rozliczono według wartości księgowych przejętych aktywów i pasywów | 
i odstąpiono od rozliczenia połączenia metodą nabycia, ponieważ zastosowanie metody łączenia udziałów  
w miejsce metody nabycia nie wpływa w sposób istotny na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego. 

Nota objaśniająca nr 21 

Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których 
przyjęto odmienne metody i zasady wyceny. 

Spółki zależne od Koelner S.A. działające poza granicami Polski prowadzą ewidencję księgową według metod  
i zasad obowiązujących w poszczególnych krajach, w których mają siedziby. Na potrzeby konsolidacji jednostki 
te sporządzają sprawozdania finansowe według wzorów obowiązujących dla Jednostki Dominującej. Na koniec 
2003 roku łączna suma bilansowa, łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji 
finansowych oraz łączne kapitały własne tych podmiotów stanowiły odpowiednio 9,0% skonsolidowanej sumy 
bilansowej, 7,4% skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji 
finansowych i 2,1% skonsolidowanych kapitałów własnych. 

Polityka rachunkowości stosowana przez podlegające  konsolidacji spółki zależne mające siedzibę w Polsce 
(Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. oraz Koelner Centrum Sp. z o.o.) różni się od polityki jednostki dominującej  
w następujących obszarach: 

− jednostki zależne nie tworzą rezerwy na niewykorzystane urlopy, 
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− wyceniają na dzień bilansowy aktywa i pasywa odpowiednio po kursie kupna (sprzedaży) banku, z którego 
usług korzystają nie wyższego (niższego) niż średni kurs NBP waluty, w której jest wyrażony składnik 
aktywów (pasywów). 

Ze względu na nieistotność rozbieżności pomiędzy politykami rachunkowości stosowanymi przez spółki zależne 
mające siedzibę na terenie Polski a polityką rachunkowości stosowaną przez Koelner S.A. odstąpiono od 
korygowania na potrzeby konsolidacji sprawozdań tych spółek. 

Nota objaśniająca nr 22 

Wyłączenie, na podstawie odrębnych przepisów, jednostki podporządkowanej z obowiązku objęcia 
konsolidacją lub metodą praw własności. 

Jednostka stosuje wyłączenie z obowiązku konsolidacji na podstawie art. 56 ust. 3 oraz art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości. Na tej podstawie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, Jednostka Dominująca nie 
obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym danych jednostki zależnej, w przypadku gdy: suma 
bilansowa,  przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz kapitał własny 
jednostki zależnej jest mniejszy lub równy odpowiednio 1% sumy bilansowej, 1% przychodów netto ze sprzedaży 
produktów i towarów i z operacji finansowych oraz 5% kapitału własnego jednostki dominującej przed 
dokonywaniem wyłączeń konsolidacyjnych. Suma powyższych wyłączeń nie może być wyższa niż odpowiednio 
10% sumy bilansowej, 10% przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych wynik 
finansowy oraz 10% kapitału własnego jednostki dominującej – wówczas nie stosuje się wyłączenia z 
konsolidacji opartego na istotności. 

Spełnienie powyższych warunków w zakresie wyłączenia z konsolidacji spółek zależnych zostało zaprezentowane 
we wstępie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w punkcie 2.3.10 ora 2.3.12. 
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ROZDZIAŁ IX – INFORMACJE DODATKOWE  

1. Raport kwartalny Emitenta 
Formularz SA-Q II/04   

              (kwartał/rok)   
    

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 
     

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.  
 - Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 

     
Zarząd Spółki Koelner S.A.     
podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2004                  dnia 20 lipca 2004  
           (data przekazania)  

 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                         

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 215 29 705 15 475 6 196
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 744 4 136 2 694 863
III. Zysk (strata) brutto 11 876 3 551 2 510 741
IV. Zysk (strata) netto 9 766 3 493 2 064 729
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -874 218 -185 46
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 573 -1 274 -332 -266
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 081 1 119 440 233
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -365 62 -77 13
IX. Aktywa razem  113 792 85 927 25 052 18 107
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 072 41 780 9 483 8 804
XI. Zobowiazania długoterminowe 5 637 226 1 241 48
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  36 134 40 188 7 955 8 469
XIII. Kapitał własny  70 720 44 147 15 570 9 303
XIV. Kapitał zakładowy  23 000 23 000 5 064 4 847
XV. Liczba akcji  23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  0,4246 0,1519 0,0897 0,0317
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,0748 1,9195 0,6769 0,4045
 

BILANS                                                                                     

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok 
poprzedni)      

okres od 
01.01.2003  do 

30.06.2003      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2003  
do 31.03.2003  

A k t y w a         
I. Aktywa trwałe 38 874 17 529     
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 987 1 146     
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 666 12 051     
      3. Należności długoterminowe 805 1 017     
          3.2. Od pozostałych jednostek 805 1 017     
      4. Inwestycje długoterminowe 23 060 1 960     
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 23 060 1 960     
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 23 060 1 960     
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych  
wyceniane metodą praw własności 

70 70
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       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 356 1 356     
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 356 1 356     
II. Aktywa obrotowe 74 918 68 398     
      1. Zapasy 35 987 34 140     
      2. Należności krótkoterminowe 38 475 33 442     
          2.1. Od jednostek powiązanych 14 109 12 247     
          2.2. Od pozostałych jednostek 24 367 21 195     
      3. Inwestycje krótkoterminowe 269 696     
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 269 696     
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 269 696     
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 186 119     
A k t y w a  r a z e m 113 792 85 927     
 
P a s y w a         
I. Kapitał własny 70 720 44 147     
      1. Kapitał zakładowy 23 000 23 000     
      4. Kapitał zapasowy 1 122 434     
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 047 1 047     
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 35 785 5 109     
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   11 064     
      8. Zysk (strata) netto 9 766 3 493     
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 072 41 780     
      1. Rezerwy na zobowiązania 470 470     
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 116     
          1.3. Pozostałe rezerwy 354 354     
                 a) długoterminowe 354 354     
                 b) krótkoterminowe         
      2. Zobowiązania długoterminowe 5 637 226     
          2.1. Wobec jednostek powiązanych         
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 5 637 226     
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 36 134 40 188     
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 674       
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 33 554 39 265     
          3.3. Fundusze specjalne 906 923     
      4. Rozliczenia międzyokresowe 832 894     
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 832 894     
                 a) długoterminowe 832 894     
P a s y w a  r a z e m 113 792 85 927     
     
Wartość księgowa 70 720 44 147     
Liczba akcji 23 000 000 23 000 000     
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,075 1,919     
 

POZYCJE POZABILANSOWE   

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

2. Zobowiązania warunkowe 1 300 1 450     
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 300 1 450     
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 300 1 450     
Pozycje pozabilansowe razem 1 300 1 450     
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 73 215 29 705     
    - od jednostek powiązanych 11 821 4 103     

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73 215 29 705     
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 45 978 19 335     
   - od jednostek powiązanych 10 232 3 975     
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45 978 19 335     
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 27 237 10 369     
IV. Koszty sprzedaży 6 005 2 314     
V. Koszty ogólnego zarządu 8 516 4 066     
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 12 716 3 989     
VII. Pozostałe przychody operacyjne 939 638     
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 169 153     
       3. Inne przychody operacyjne 770 485     
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 910 491     
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 133 107     
       3. Inne koszty operacyjne 777 385     
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 12 744 4 136     
X. Przychody finansowe 3 903 1 349     
     2. Odsetki, w tym: 272 11     
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 94 63     
     5. Inne 3 537 1 275     
XI. Koszty finansowe 4 771 1 933     
     1. Odsetki, w tym: 1 209 577     
     2. Strata ze zbycia inwestycji 50 50     
     4. Inne 3 512 1 306     
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 11 876 3 551     
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 11 876 3 551     
XV. Podatek dochodowy 2 110 58     
        a) część bieżąca 2 110 58     
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 9 766 3 493     
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    

II kwartał       
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

II kwartał     
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 30.06.2004  

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 40 654 40 654 8 950 
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
   b) korekty błędów  podstawowych   
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

40 654 40 654 8 950 

     1. Kapitał zakładowy na początek okresu 23 000 23 000 5 064 
         1.1. Zmiany kapitału zakładowego   
               a) zwiększenia (z tytułu) 20 300  4 469 
                   - emisji akcji (wydania udziałów) 20 300  4 469 
               b) zmniejszenia (z tytułu) 20 300  4 469 
                   - umorzenia akcji (udziałów) 20 300  4 469 
          1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 000 23 000 5 064 
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 434 434 96 
           4.1. Zmiany kapitału zapasowego 688  151 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 903  199 
                    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   
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                    - z podziału zysku (ustawowo) 903  199 
                b) zmniejszenia (z tytułu) 215  47 
                    - pokrycia straty 215  47 
         4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 122 434 247 
     5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 047 1 047 231 
         5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 047 1 047 231 
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 109 5 109 1 125 
         6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 30 676  6 754 
                   - podział zysku 10 376  2 284 
                   - umorzenie udziałów Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. 
z o.o. 

20 300  4 469 

        6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35 785 5 109 7 878 
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11 064 11 064 2 436 
        7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 279 11 279 2 483 
       7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

11 279  2 483 

              b) zmniejszenia (z tytułu) 11 279  2 483 
                  - podziału zysku z lat ubiegłych 11 279  2 483 
      7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11 279  
      7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -215 -215 -47 
       7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

-215 -215 -47 

              a) zwiększenia (z tytułu) 215  47 
                  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 215  47 
        7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -215  
        7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 11 064  
    8. Wynik netto 9 766 3 493 2 150 
        a) zysk netto 9 766 3 493 2 150 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 720 44 147 15 570 
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

70 720 44 147 15 570 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

II kwartał       
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

II kwartał     
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 30.06.2004  

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia  

  

  I. Zysk (strata) netto 9 766 3 493 2 064 
 II. Korekty razem -10 640 -3 275 -2 249 
      1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  
      2. Amortyzacja 1 327 668 280 
      3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -92 -35 -19 
      4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 135 -522 -240 
      5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -80 -46 -17 
      7. Zmiana stanu zapasów -1 986 -138 -420 
      8. Zmiana stanu należności -4 841 -595 -1 023 
      9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów 

-3 625 -2 678 -766 

     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -208 71 -44 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-
II) 

-874 218 -185 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
  I. Wpływy  777 83 164 
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

757 83 160 

      3. Z aktywów finansowych, w tym: 20  4 
          b) w pozostałych jednostkach  20  4 
              - zbycie aktywów finansowych 20  4 
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  II. Wydatki 22 649 1 357 4 787 
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

1 620 1 328 342 

      3. Na aktywa finansowe, w tym: 21 030 30 4 445 
          a) w jednostkach powiązanych 21 030 30 4 445 
              - nabycie aktywów finansowych 21 030 30 4 445 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-
II) 

-21 873 -1 274 -4 623 

I. Wpływy  181 841 49 119 38 435 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

20 300  4 291 

      2. Kredyty i pożyczki 159 968 49 119 33 812 
      4. Inne wpływy finansowe 1 573  333 
II. Wydatki  159 460 48 001 33 704 
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 156 808 47 479 33 144 
      8. Odsetki 1 135 522 240 
      9. Inne wydatki finansowe 1 517  321 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 22 381 1 119 4 731 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -365 62 -77 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -365 62 -77 
F. Środki pieniężne na początek okresu 634 634 134 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 269 696 60 

Informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

W trakcie roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru 
wyniku finansowego. 

Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

W pierwszym i drugim kwartale 2004 r. nie miały miejsca istotne niepowodzenia w prowadzonej działalności. 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe. 

Firma Koelner S.A. stała się jedynym udziałowcem w nowo powstałej spółce Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 
(KTS) (wys. kapitału 21.000.000 zł). Jest to kontynuacja przekształceń własnościowych w Grupie Koelner mających 
na celu doprowadzenie struktury Grupy do przejrzystości i jasności powiązań. Na spółkę KTS przeszedł cały majątek 
produkcyjny dawnej firmy Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. 

Zmiana struktury Grupy przedstawiała się następująco: 

a/ Na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2004 dokonano wniesienia przedsiębiorstwa prowadzonego  
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jako „Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner” aportem do nowo 
utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.”. 

b/ Krystyna, Radosław i Przemysław Koelner dla potrzeb zarządzania własnym majątkiem powołali do życia spółkę 
Amicus Sp. z o.o. Sp.k., z sumą komandytową 21,5 mln zł, zarejestrowaną w dniu 7 czerwca 2004 roku. 

c/ Ponadto dokonano obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z 23.000.000,00 zł do 2.700.000 zł. Obniżenie 
kapitału nastąpiło poprzez nieodpłatne umorzenie 10.500 akcji Emitenta serii A, 13.875 Akcji serii B, wszystkich 
Akcji serii C i E (w wyniku tej operacji kwota 20.300.000 zł została w firmie KTS ujęta w kosztach finansowych, 
zaś w przypadku Koelner S.A. – pomniejszyła kapitał podstawowy oraz powiększyła kapitał rezerwowy). 
Uzasadnieniem umorzenia było nabycie przez Emitenta wszystkich udziałów w KTS, która posiadała wyżej 
wymienione akcje. Jednocześnie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 20.300.000 zł w drodze 
niepublicznej emisji 20.300.000 akcji imiennych serii F o wartości nominalnej (równej cenie emisyjnej) 1 zł każda. 
Wszystkie akcje nowej emisji zostały objęte przez spółkę Amicus Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.  

Powyższe zmiany w kapitale akcyjnym zostały zarejestrowane w dniu 6 lipca 2004 roku. Jednakże, z uwagi 
przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną wykazano je w sprawozdaniu za II kwartał. 

Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie 
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe emitenta 
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Po sporządzeniu niniejszego raportu, dnia 2 lipca, sfinalizowana została transakcja nabycia nieruchomości od Gminy 
Wrocław w celu przeprowadzenia zamierzeń inwestycyjnych polegających na wybudowaniu centrum logistycznego. 

Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 

W pierwszym i drugim kwartale 2004 r. nastąpił znaczący przyrost obrotów (50% w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego). Dynamika sprzedaży została utrzymana w miesiącach następujących po sporządzeniu 
niniejszego raportu.  

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, 
liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

Lista akcjonariuszy na dzień 30.06.2004 r. 

Przemysław Koelner 528 625,00 zł 2,30%
Radosław Koelner 524 750,00 zł 2,28%
Krystyna Koelner 396 625,00 zł 1,72%
Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. 1 250 000,00 zł 5,43%
Amicus Sp. z o.o. S.K. 20 300 000,00 zł 88,26%
Razem 23 000 000,00 zł 100,00%  

 

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające 
i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 

W drugim kwartale br. wystąpiły zmiany w posiadaniu akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Zmiana 
dotyczy Krystyny Koelner, która obecnie posiada 396.625 akcji Koelner S.A., co stanowi 1,72% udziału w kapitale 
(poprzednio: 20.696.625 szt. akcji – 89,99%). Obecnie większościowym udziałowcem jest Amicus Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa, posiadająca 20.300.000 szt. akcji, co stanowi 88,26% udziału w kapitale). 

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej 

Nie toczą się postępowania sądowe ani przed organami administracji publicznej, których przedmiotem sporu są 
wierzytelności lub zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych Koelner S.A. 

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji  
z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych  
w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro  
– jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy 
jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, 
prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną. 

Koelner S.A. oraz jednostki zależne nie zawierały z innymi jednostkami powiązanymi transakcji, których wartość 
przekraczała 500 000 euro, a ich charakter nie był rutynowy ani typowy. Wszystkie transakcje zawierane były na 
warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej 
działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną. 

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki 
lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 
emitenta 

W analizowanym okresie Spółka oraz jednostki powiązane nie udzielały poręczeń i gwarancji, których wartość 
przekraczałaby 10% kapitałów własnych Koelner S.A. 

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 
przez emitenta 

Nie występują. 
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Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki  
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

W perspektywie kolejnego kwartału przewiduje się następujące istotne zamierzenia: 

a) dalszy zakup nowych maszyn i urządzeń w celu sprostania rosnącemu popytowi rynkowemu 

b) rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z budową centrum logistycznego. 
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2. Raport kwartalny Grupy Koelner 
Formularz SA-QS II/04   

              (kwartał/rok)   
    

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 
     

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.  
 - Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 

     
Zarząd Spółki Koelner S.A.     
podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2004                  dnia 20 lipca 2004  
           (data przekazania)  

 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                         

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 729 30 344 15 795 6 330
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 775 3 659 2 912 763
III. Zysk (strata) brutto 12 876 3 069 2 722 640
IV. Zysk (strata) netto 10 380 2 974 2 215 620
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -988 217 -209 45
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 742 -2 078 -791 -433
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 598 1 834 972 383
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -132 -27 -28 -6
IX. Aktywa razem  118 402 85 964 26 067 18 115
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 211 43 397 13 916 9 145
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 107 304 1 565 64
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  41 076 41 729 9 043 8 793
XIII. Kapitał własny  54 459 41 835 14 808 8 816
XIV. Kapitał zakładowy  23 000 23 000 5 064 4 847
XV. Liczba akcji  23 000 000   23 000 000   
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  0,45   0,10   
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,37   0,64   
 

SKONSOLIDOWANY BILANS                                             

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok 
poprzedni)      

okres od 
01.01.2003  do 

30.06.2003      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2003  
do 31.03.2003  

A k t y w a         
I. Aktywa trwałe 42 383 17 680     
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 084 1 230     
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 37 226 13 956     
      4. Należności długoterminowe 1 501 1 017     
          4.1. Od jednostek powiązanych 696       
          4.2. Od pozostałych jednostek 805 1 017     
      5. Inwestycje długoterminowe 203 105     
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 164 60     
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 162 58     
                 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności 58

58
  

  

                 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nie objętych konsolidacją 104
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                b) w pozostałych jednostkach 2 2     
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe 39 45     
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 369 1 372     
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 356 1 356     
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 16     
II. Aktywa obrotowe 76 019 68 149     
      1. Zapasy 39 985 37 945     
      2. Należności krótkoterminowe 34 899 29 074     
          2.1. Od jednostek powiązanych   358     
          2.2. Od pozostałych jednostek 34 899 28 716     
      3. Inwestycje krótkoterminowe 930 998     
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 930 998     
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 930 998     
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 205 132     
A k t y w a  r a z e m 118 402 85 829     
 
P a s y w a         
I. Kapitał własny 54 459 41 700     
      1. Kapitał zakładowy 23 000 23 000     
      4. Kapitał zapasowy 6 461 609     
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 047 1 047     
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 723 5 109     
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 174 76   

  

          a) dodatnie różnice kursowe 186 87     
          b) ujemne różnice kursowe 12 11     
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 326 8 885     
      9. Zysk (strata) netto 10 380 2 974     
II. Kapitały mniejszości 732 732     
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych         
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 211 43 397     
      1. Rezerwy na zobowiązania 1 681 470     
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 327 116     
          1.3. Pozostałe rezerwy 354 354     
                 a) długoterminowe 354 354     
      2. Zobowiązania długoterminowe 7 107 304     
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 7 107 304     
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 41 076 41 729     
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 40 143 40 794     
          3.3. Fundusze specjalne 933 935     
      4. Rozliczenia międzyokresowe 13 347 894     
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 347 894     
                 a) długoterminowe 13 347 894     
P a s y w a  r a z e m 118 402 85 829     
     
Wartość księgowa 54 459 41 700     
Liczba akcji 23 000 000 23 000 000     
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,368 1,813     
 

POZYCJE POZABILANSOWE   

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

2. Zobowiązania warunkowe  - 1 450     
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  - 1 450     
            - udzielonych gwarancji i poręczeń  - 1 450     
Pozycje pozabilansowe razem  - 1 450     
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW  
I STRAT  

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco   

(rok bieżący)  
okres od 

01.01.2004  
do 

31.03.2004    

II kwartał      
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 74 729 30 344     
    - od jednostek powiązanych 612       

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 74 729 30 344     
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 44 135 19 219     
   - od jednostek powiązanych 431       
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 135 19 219     
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 30 593 11 125     
IV. Koszty sprzedaży 6 855 2 697     
V. Koszty ogólnego zarządu 10 433 5 023     
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 13 306 3 405     
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 400 640     
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 171 49     
       2. Dotacje         
       3. Inne przychody operacyjne 1 229 591     
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 930 386     
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 153       
       3. Inne koszty operacyjne 777 386     
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 13 775 3 659     
X. Przychody finansowe 3 913 1 301     
     2. Odsetki, w tym: 272 11     
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 94 13     
     5. Inne 3 547 1 277     
XI. Koszty finansowe 4 814 1 891     
     1. Odsetki, w tym: 1 243 581     
     2. Strata ze zbycia inwestycji 50       
     4. Inne 3 521 1 310     
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 12 874 3 069     
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 2       
         1. Zyski nadzwyczajne 2       
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 12 876 3 069     
XVIII. Podatek dochodowy 2 397 79     
        a) część bieżąca 2 397 79     
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -4 -4     
XXI. (Zyski) straty mniejszości -95 -12     
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 10 380 2 974     
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM 
KAPITALE WŁASNYM    

II kwartał       
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

II kwartał     
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 30.06.2004  

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 38 994 39 256 8 585 
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

38 994 39 256 8 585 

     1. Kapitał zakładowy na początek okresu 23 000 23 000 5 064 
               a) zwiększenia (z tytułu) 20 300  4 469 
                   - emisji akcji (wydania udziałów) 20 300  4 469 
               b) zmniejszenia (z tytułu) 20 300  4 469 
                   - umorzenia akcji (udziałów) 20 300  4 469 
          1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 000 23 000 5 064 
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 608 609 134 
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           4.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 853  1 289 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 6 068  1 336 
                    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 165  1 137 
                    - z podziału zysku (ustawowo) 903  199 
                b) zmniejszenia (z tytułu) 215  47 
                    - pokrycia straty 215  47 
         4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 461 609 1 422 
     5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 047 1 047 231 
         5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 047 1 047 231 
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 109 5 109 1 125 
         6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 10 614  2 337 
                   - podział zysku 10 614  2 337 
        6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 723 5 109 3 462 
    7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 

174 76  

        8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 263 8 885 2 259 
        8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

10 263 8 885 2 259 

              b) zmniejszenia (z tytułu) 11 518  2 536 
                  - podział zysku 11 303  2 488 
                  - podział zysku - pokrycie stary z lat ubiegłych 215  47 
       8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 255 8 885 -276 
       8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 286  -283 
       8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

-1 286  -283 

              a) zwiększenia (z tytułu) 215  47 
                  - pokrycie straty z lat ubiegłych 215  47 
        8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 071  -236 
        8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 326 8 885 -512 
    9. Wynik netto 10 380 2 974 2 285 
        a) zysk netto 10 380 2 974 2 285 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 54 459 41 700 11 990 
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

54 459 41 700 11 990 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH    

II kwartał       
narastająco     

(rok bieżący)    
okres od 

01.01.2004  do 
30.06.2004      

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

II kwartał     
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 30.06.2004  

I kwartał      
narastająco    

(rok bieżący)   
okres od 

01.01.2004  
do 31.03.2004  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia  

  

  I. Zysk (strata) netto 10 380 2 974 2 194 
 II. Korekty razem -11 368 -2 757 -2 403 
      3. Amortyzacja, w tym: 1 881 789 398 
      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -92 -38 -19 
      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 135 -522 -240 
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -63 -36 -13 
      7. Zmiana stanu rezerw -10 -44 -2 
      8. Zmiana stanu zapasów -992 1 512 -210 
      9. Zmiana stanu należności 7 051 335 1 490 
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów 

-20 711 -2 956 -4 378 

     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 157 8 879 
     12. Inne korekty -1 454 -1 807 -307 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-
II) 

-988 217 -209 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
  I. Wpływy  878 108 186 
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 858 108 181 
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rzeczowych aktywów trwałych 
      3. Z aktywów finansowych, w tym: 20  4 
          b) w pozostałych jednostkach  20  4 
              - zbycie aktywów finansowych 20  4 
  II. Wydatki 25 620 2 186 5 415 
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

4 476 2 048 946 

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

114 109 24 

      3. Na aktywa finansowe, w tym: 21 000  4 439 
          a) w jednostkach powiązanych 21 000  4 439 
              - nabycie aktywów finansowych 21 000  4 439 
      5. Inne wydatki inwestycyjne 30 29 6 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-
II) 

-24 742 -2 078 -5 230 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
I. Wpływy  185 075 49 850 39 119 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

22 808  4 821 

      2. Kredyty i pożyczki 160 694 49 845 33 965 
      4. Inne wpływy finansowe 1 573 5 333 
II. Wydatki  159 477 48 016 33 708 
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 156 808 47 479 33 144 
      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 11 4 
      8. Odsetki 1 135 526 240 
      9. Inne wydatki finansowe 1 517  321 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 25 598 1 834 5 411 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -132 -27 -28 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -132 -27 -28 
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  37  8 
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 025 1 025 217 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 930 998 198 

Informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

W trakcie roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru 
wyniku finansowego. 

Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

W pierwszym i drugim kwartale 2004 r. nie miały miejsca istotne niepowodzenia w prowadzonej działalności. 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe. 

W drugim kwartale br. miała miejsce zmiana struktury Grupy Kapitałowej Koelner. Zmiana przedstawiała się 
następująco: 

a/ Na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2004 dokonano wniesienia przedsiębiorstwa prowadzonego  
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jako „Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner” aportem do 
nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.”. 

b/ Krystyna, Radosław i Przemysław Koelner dla potrzeb zarządzania własnym majątkiem powołali do życia spółkę 
Amicus Sp. z o.o. Sp.k., z sumą komandytową 21,5 mln zł, zarejestrowaną w dniu 7 czerwca 2004 roku. 

c/ Ponadto dokonano obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z 23.000.000,00 zł do 2.700.000 zł. Obniżenie 
kapitału nastąpiło poprzez nieodpłatne umorzenie 10.500 akcji Emitenta serii A, 13.875 Akcji serii B, wszystkich 
Akcji serii C i E (w wyniku tej operacji kwota 20.300.000 zł została w firmie KTS ujęta w kosztach finansowych, 
zaś w przypadku Koelner S.A. – pomniejszyła kapitał podstawowy oraz powiększyła kapitał rezerwowy). 
Uzasadnieniem umorzenia było nabycie przez Emitenta wszystkich udziałów w KTS, która posiadała wyżej 
wymienione akcje. Jednocześnie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 20.300.000 zł w drodze 
niepublicznej emisji 20.300.000 akcji imiennych serii F o wartości nominalnej (równej cenie emisyjnej) 1 zł każda. 
Wszystkie akcje nowej emisji zostały objęte przez spółkę Amicus Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.  
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Powyższe zmiany w kapitale akcyjnym zostały zarejestrowane w dniu 6 lipca 2004 roku. Jednakże, z uwagi 
przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną wykazano je w sprawozdaniu za II kwartał. 

Po powyższych zmianach struktura akcjonariatu Emitenta oraz jego udział w kapitale i głosach podmiotów 
zależnych i stowarzyszonych wyglądała następująco: 

Struktura kapitałowa Grupy Koelner (udziały w kapitale i głosach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Emitent w dniu 09.09.2004 r. sprzedał wszystkie udziały w spółce Koelner Wschód Sp. z o.o. oraz Koelner Pomorze Wschodnie Sp. z o.o.      
** Emitent w dniu 28.09.2004 r. sprzedał wszystkie udziały w spółce Modeco Stone Sp. z o.o. 
Źródło: Emitent 

Radosław Koelner oraz Przemysław Koelner posiadają po 50% udziałów i głosów w Koelner Nieruchomości  
Sp. z o.o. oraz po 50% udziałów i głosów w podmiocie Amicus Sp. z o.o., który jest komplementariuszem w Amicus 
Sp. z o.o. Sp.k. Natomiast komandytariuszami w Amicus Sp. z o.o. Sp.k. są Radosław Koelner, Przemysław Koelner 
oraz Krystyna Koelner. 

W wyniku jednoczesnego podniesienia kapitału udziałowego KTS o łącznej wartości 20,95 mln zł przez Emitenta  
i obniżenia go przez Krystynę Koelner oraz wykupu za kwotę 50 tys. zł pozostałych 50 udziałów od Krystyny 
Koelner, Koelner S.A. stał się wyłącznym właścicielem spółki KTS.  

W wyniku umorzenia za wynagrodzeniem 20.950 udziałów KTS posiadanych przez Krystynę Koelner oraz nabyciu 
od niej przez Emitenta pozostałych 50 udziałów, a następnie podwyższenia przez Emitenta kapitału zakładowego 
KTS o 20.950 udziałów, Koelner S.A. stał się wyłącznym właścicielem spółki KTS. 

Przejęcie przez Emitenta całkowitej kontroli nad spółką produkcyjną Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. będzie 
miało dodatni wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Koelner z kilku powodów : 
• Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner w 2003 r. wygenerowały zysk netto w wysokości 2.368 tys. zł; 
• Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner były wyłącznym właścicielem majątku produkcyjnego Grupy 

Koelner (na 31 grudnia 2003 r. – 15,292 mln zł) 
• Zmniejszone zostaną koszty zarządzania dwiema niezależnymi strukturami organizacyjnymi. 
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Koelner Tworzywa Sztuczne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Chrzanowskiego 104 do utworzonej z jej udziałem 
spółki Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. (KTS) – podmiot zależny z kapitałem zakładowym w wysokości  
21 000 tys. zł – i przeprowadzenia serii transakcji, w wyniku których Emitent posiada 100% udziałów w kapitale 
zakładowym oraz w głosach. 

Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie 
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe emitenta 

Po sporządzeniu niniejszego raportu, dnia 2 lipca, sfinalizowana została transakcja nabycia nieruchomości od Gminy 
Wrocław w celu przeprowadzenia zamierzeń inwestycyjnych polegających na wybudowaniu centrum logistycznego. 

Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 

W pierwszym i drugim kwartale 2004 r. nastąpił znaczący przyrost obrotów (50% w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego). Dynamika sprzedaży została utrzymana w miesiącach następujących po sporządzeniu 
niniejszego raportu.  

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, 
liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

Lista akcjonariuszy na dzień 30.06.2004 r. 

Przemysław Koelner 528 625,00 zł 2,30%
Radosław Koelner 524 750,00 zł 2,28%
Krystyna Koelner 396 625,00 zł 1,72%
Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. 1 250 000,00 zł 5,43%
Amicus Sp. z o.o. S.K. 20 300 000,00 zł 88,26%
Razem 23 000 000,00 zł 100,00%  

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające 
i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 

W drugim kwartale br. wystąpiły zmiany w posiadaniu akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Zmiana 
dotyczy Krystyny Koelner, która obecnie posiada 396.625 akcji Koelner S.A., co stanowi 1,72% udziału w kapitale 
(poprzednio: 20.696.625 szt. akcji – 89,99%). Obecnie większościowym udziałowcem jest Amicus Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa, posiadająca 20.300.000 szt. akcji, co stanowi 88,26% udziału w kapitale). 

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej 

Nie toczą się postępowania sądowe ani przed organami administracji publicznej, których przedmiotem sporu są 
wierzytelności lub zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych Koelner SA. 

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji  
z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych  
w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro  
– jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy 
jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, 
prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną. 

Koelner S.A. oraz jednostki zależne nie zawierały z innymi jednostkami powiązanymi transakcji, których wartość 
przekraczała 500 000 euro, a ich charakter nie był rutynowy ani typowy. Wszystkie transakcje zawierane były na 
warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej 
działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną. 
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Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki 
lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 
emitenta 

W analizowanym okresie Spółka oraz jednostki powiązane nie udzielały poręczeń i gwarancji, których wartość 
przekraczałaby 10% kapitałów własnych Koelner S.A. 

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 
przez emitenta 

Nie występują. 

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki  
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

W perspektywie kolejnego kwartału przewiduje się następujące istotne zamierzenia: 

a) dalszy zakup nowych maszyn i urządzeń w celu sprostania rosnącemu popytowi rynkowemu 

b) rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z budową centrum logistycznego. 
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3. Sprawozdania skonsolidowane „pro forma” 

Poniższe zestawienia prezentują bilans „pro forma”, rachunek zysków i strat „pro forma” oraz rachunek przepływów 
pieniężnych „pro forma” potencjalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koelner S.A. oraz Tworzywa 
Sztuczne Krystyna Koelner (działalność gospodarcza osoby fizycznej). Sprawozdanie skonsolidowane „pro forma” 
zostało sporządzone przez Emitenta i nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmioty uprawnione do badania 
sprawozdań finansowych. Konsolidacji „pro forma” dokonano, przyjmując następujące założenia: 

1. Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner (działalność gospodarcza osoby fizycznej) stanowi podmiot 
stanowiący w 100% własność Koelner S.A. (założenie niezgodne z rzeczywistością, niezbędne do przygotowania 
konsolidacji pro forma). 

2. Akcje Koelner S.A. będące faktyczną własnością Pani Krystyny Koelner wchodzą w skład majątku 
Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. 

3. Wyłączeniom konsolidacyjnym nie podlegają skutki transakcji między Koelner S.A. oraz Tworzywa 
Sztuczne Krystyna Koelner dotyczących obrotu środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi. 

4. Dla celów wyłączenia marży zrealizowanej pomiędzy Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner a Koelner 
S.A. i zawartej w zapasach Koelner S.A. na dzień bilansowy przyjęto przeciętną marżę realizowaną przez Tworzywa 
Sztuczne Krystyna Koelner w roku obrotowym 2004. 

Poniższy bilans pro forma, rachunek zysków i strat pro forma oraz rachunek przepływów pieniężnych pro forma nie 
stanowią elementów sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Zostały one przygotowane 
w oparciu o wymienione powyżej założenia celem zobrazowania potencjalnych skutków włączenia przedsiębiorstwa 
Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner w struktury Grupy Kapitałowej Koelner S.A. z datą co najmniej od 1 stycznia 
2003. 

 
BILANS - AKTYWA w tys. zł 31.12.2003 
A. AKTYWA TRWAŁE 31 362
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 207
    3. Inne wartości niematerialne i prawne 2 207
 III. Rzeczowe aktywa trwałe 26 697
     1. Środki trwałe 24 477
         a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 809
         b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 558
         c) urządzenia techniczne i maszyny 9 124
         d) środki transportu 3 373
         e) inne środki trwałe 613
     2. Środki trwałe w budowie 2 220
 V. Inwestycje długoterminowe 1 082
     1. Nieruchomości 98
     3. Długoterminowe aktywa finansowe 936
        a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej 822
            - udziały lub akcje 102
            - udzielone pożyczki 720
        b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 62
            - udziały lub akcje 62
        b) w pozostałych jednostkach 52
            - udziały lub akcje 52
     4. Inne inwestycje długoterminowe 48
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 376
     1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 358
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18
B. AKTYWA OBROTOWE 69 494
  I. Zapasy 36 676
    1. Materiały 1
    2. Półprodukty i produkty w toku 593
    4. Towary 33 913
    5. Zaliczki na dostawy 2 169
  II. Należności krótkoterminowe 31 556
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    2. Należności od pozostałych jednostek 31 556
        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24 343
            - do 12 miesięcy 24 338
            - powyżej 12 miesięcy 5
        b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń 4 109
        c) inne 3 104
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 087
    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 039
        d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 039
            - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 009
            - inne aktywa pieniężne 30
    2. Inne inwestycje krótkoterminowe 48
 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175
Aktywa razem: 100 856

 
BILANS - PASYWA w tys. zł 31.12.2003 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 31 302
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35 842
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -22 476
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 609
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 1 047
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 5 108
  VII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 618
       1. dodatnie różnice kursowe 625
       2. ujemne różnice kursowe 7
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 213
  VIII. Zysk (strata) netto 13 767
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 724
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 68 830
  I. Rezerwy na zobowiązania 470
    1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116
    3. Pozostałe rezerwy 354
            - długoterminowe 354
  II. Zobowiązania długoterminowe 95
    2. Wobec pozostałych jednostek 95
        a) kredyty i pożyczki 60
        c) inne zobowiązania finansowe 35
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 58 859
    2. Wobec pozostałych jednostek 48 145
        a) kredyty i pożyczki 23 083
        c) inne zobowiązania finansowe 800
        d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19 482
            - do 12 miesięcy 19 482
        e) zaliczki otrzymane na dostawy 2 267
        g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 075
        h) z tytułu wynagrodzeń 1 136
        i) inne 302
    3. Fundusze specjalne 10 714
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 406
    1. Ujemna wartość firmy 566
    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 840
            - długoterminowe 250
            - krótkoterminowe 8 590
Pasywa razem 100 856
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT KALKULACYJNY w tys. zł 01.01-31.12.2003 
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW  
I MATERIAŁÓW, w tym: 123 162
     - od jednostek powiązanych 334
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 785
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 112 377
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym: 73 868
     - jednostkom powiązanym 286
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 244
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 68 624
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B) 49 294
D. KOSZTY SPRZEDAŻY 10 687
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 23 831
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E) 14 776
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 7 185
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 405
  II. Dotacje 0
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 3 111
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 182
  III. Inne koszty operacyjne 2 929
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H) 18 850
J. PRZYCHODY FINANSOWE 18 787
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 16 123
  II. Odsetki, w tym: 453
  V. Inne 2 211
K. KOSZTY FINANSOWE 23 046
  I. Odsetki, w tym: 2 875
  II. Strata ze zbycia inwestycji 15 318
  IV. Inne 4 853
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L) 14 591
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.) 4
  I. Zyski nadzwyczajne 6
  II. Straty nadzwyczajne 2
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P) 14 595
S. PODATEK DOCHODOWY 711
  I. część bieżąca 1 040
  II. część odroczona -329
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI -1
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI -116
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W) 13 767

 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.12.2003 
       I. Zysk (strata netto) 13 766,90
      II. Korekty razem -8 955,90
           1. Amortyzacja 3 635,00
           2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 58,00
           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14 026,00
           4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14 459,00
           5. Zmiana stanu rezerw 373,00
           6. Zmiana stanu zapasów -7 905,58
           7. Zmiana stanu należności 6 669,00
           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 001,00
           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -364,00
         10. Inne korekty  -1 853,32
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 811,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
      I. Wpływy 25 266,00
           1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 307,00
           2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział IX – Informacje dodatkowe 

 300 

           3. Z aktywów finansowych, w tym: 22 959,00
               a) w jednostkach powiązanych 548,00
                    - zbycie aktywów finansowych 548,00
               b) w pozostałych jednostkach 22 411,00
                    - zbycie aktywów finansowych 6 253,00
                    - dywidendy i udziały w zyskach 16 123,00
                    - inne wpływy z aktywów finansowych 35,00
      II. Wydatki 6 155,00
           1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 089,00
           4. Inne wydatki inwestycyjne 66,00
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 19 111,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
      I. Wpływy 51 959,00
           2. Kredyty i pożyczki 51 959,00
      II. Wydatki 76 249,00
           4. Spłaty kredytów i pożyczek 73 754,00
           8. Odsetki 2 495,00
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -24 290,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) -368,00
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -368,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 407,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 1 039,00
                    - o ograniczonej możliwości dysponowania   
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 ROZDZIAŁ X – ZAŁĄCZNIKI 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 – ODPIS Z REJESTRU 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – UCHWAŁY O EMISJI AKCJI SERII A1, AKCJI SERII B, AKCJI SERII 
C I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO OBROTU 

Uchwała nr 4 z dnia 7 lipca 2004 r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Koelner S.A.” z siedzibą we Wrocławiu postanawia: 1. Zgodnie z art. 
84 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi upoważnić i zobowiązać Zarząd do 
podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do publicznego obrotu papierami wartościowymi 
wszystkich akcji Spółki, zarówno istniejących w chwili podejmowania niniejszej uchwały, jak  
i wydawanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego lub w wykonaniu zobowiązania 
wynikającego z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w tym do złożenia odpowiednich 
wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do Giełdy Papierów Wartościowych. 

2. Upoważnić Zarząd do niewydawania dokumentów akcji, w formie materialnej, do czasu zakończenia 
postępowania przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd i dematerializacją akcji przez złożenie ich do 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 

 

Uchwała w związku z emisją Akcji serii A1 
Fragment Uchwały nr 2  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2004 roku 
w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 (...) 

§ 5. 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.000.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) i dzieli się na 
23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) Akcji serii A1 o numerach od 1 do 23.000.000. 

2. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 

3. Akcje w Spółce mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela. 

(...) 
Uchwały w związku z emisją Akcji serii B 

Uchwała nr 05/210704  
Rady Nadzorczej  

Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 lipca 2004 roku 

w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii B 
 

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), Rada Nadzorcza Spółki wyraża 
niniejszym zgodę na wyłączenie prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru Akcji serii B, emitowanych  
w granicach kapitału docelowego. 

UZASADNIENIE 
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Spółka podjęła działania mające na celu wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi i do 
notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji Spółki. Spółka zamierza 
przeprowadzić publiczną ofertę Akcji serii B w celu pozyskania kapitału na rynku kapitałowym. Aby Spółka mogła 
przeprowadzić publiczną ofertę Akcji serii B i w pełni skorzystać z możliwości pozyskania na rynku publicznym 
środków finansowych od inwestorów nie będących dotychczas akcjonariuszami Spółki, uzasadnione jest wyłączenie 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.  

 

UCHWAŁA NR 02/210704 
Zarządu Spółki „Koelner Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 lipca 2004 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii B  

w granicach kapitału zakładowego 
Działając na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki postanowieniem § 6 Statutu do podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz na podstawie przepisów art. 444 do art. 447 Kodeksu 
spółek handlowych i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd postanawia, co następuje: 

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie większą niż 
7.000.000 (siedem milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 5.000.000 (pięciu milionów) i nie więcej niż 
7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

2. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie należnej od dnia 1 stycznia 2004 roku.  

3. Akcje serii B zostaną zaoferowane w publicznym obrocie papierami wartościowymi w drodze oferty publicznej. 

4. W związku z uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru Akcji serii B przez 
dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażonej w uchwale z dnia 21 lipca 2004 roku (Akt notarialny Rep. A Nr 
05/210704/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu), Zarząd Spółki niniejszym uchwala 
wyłączenie prawa poboru Akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy ze względu na ważny interes 
Spółki. Zgodnie z wolą Spółki, wyrażoną w przyjętej jednogłośnie uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia  
7 lipca 2004 roku, wszystkie akcje Spółki mają zostać wprowadzone do publicznego obrotu papierami 
wartościowymi i do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Spółki jest 
przeprowadzenie publicznej oferty Akcji serii B w celu pozyskania kapitału na rynku kapitałowym. Realizacja 
tych celów jest możliwa tylko w przypadku wyłączenia prawa poboru Akcji serii B, przysługującego 
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 
i. określenia ceny emisyjnej Akcji serii B; 

ii. określenia minimalnej i maksymalnej liczby oferowanych Akcji serii B, z zastrzeżeniem, że 
liczba oraz cena emisyjna oferowanych Akcji serii B zostaną ustalone przed otwarciem 
subskrypcji, oraz że określona przez Zarząd liczba minimalna i maksymalna oferowanych 
akcji mieścić się będą w granicach określonych w punkcie pierwszym niniejszej uchwały; 

iii. podziału wszystkich oferowanych Akcji serii B na transze oferowane (i) inwestorom 
instytucjonalnym oraz (ii) inwestorom indywidualnym, w tym ustalenia liczby Akcji serii B  
w każdej transzy oraz dokonywania przesunięć miedzy tymi transzami; 

iv. ustaleniem terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B. 

6. Subskrypcja Akcji serii B dojdzie do skutku, jeżeli zostanie objęte nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) 
akcji, chyba że Zarząd w wykonaniu kompetencji określonej w punkcie piątym litera (b) powyżej, ustali wyższą 
liczbę akcji, których objęcie konieczne jest dla dojścia do skutku subskrypcji Akcji serii B. 
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Uchwała w związku z emisją Akcji serii C 
 

Uchwała nr 1 z dnia 7 lipca 2004 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Spółki 

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia przeprowadzić emisję 1.060.000 (jednego miliona sześćdziesięciu tysięcy) Warrantów 
subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii C 
Spółki, emitowanych na podstawie przepisów Statutu Spółki o warunkowym podwyższeniu kapitału 
zakładowego, z pierwszeństwem przed dotychczasowymi Akcjonariuszami Spółki (dalej jako „Warranty"), 
na warunkach określonych w treści Warrantu. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do 
wyemitowania Warrantów, zgodnie z warunkami określonymi poniżej: 

a) Warranty emitowane są po cenie emisyjnej równej 0,00 zł (zero złotych) w celu przeprowadzenia 
programu opcji menedżerskich, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, 

b) prawa wynikające z Warrantów wygasają w dniu 31 grudnia 2007 roku, 

c) wyłącza się prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy 
Spółki,  

d) Warranty emituje się w jednej serii w liczbie 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów, 

e) każdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela 
serii C, po cenie emisyjnej 1,- zł (jeden złoty).  

2. Prawo do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii C jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu 
i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.  

3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do dokonania przydziału Warrantów zgodnie z zasadami określonymi  
w uchwale w sprawie przyjęcia programu opcji menedżerskich w Spółce.  

4. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. 

 
Uchwała nr 2 z dnia 7 lipca 2004 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  

w sprawie zmiany statutu Spółki  
(fragment) 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 1.060.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt 
tysięcy złotych), poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 1.060.000 (jednego 
miliona sześćdziesięciu tysięcy) Akcji serii C w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom 
Warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 
2004 roku („Warranty”). 

.2. Posiadacze Akcji serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli zostaną wydane najpóźniej 
przed dniem nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. Prawo poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone. 

4. Prawo objęcia Akcji serii C będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów na następujących warunkach 

1) cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (jeden złoty); 

2) zapisy na akcje serii C mogą być składane od dnia 1 sierpnia 2005 roku. 

5. Termin wykonania prawa objęcia Akcji serii C upływa dnia 31 grudnia 2007 roku. 
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Uzasadnienie uchwały: 

 Zmiany statutu Spółki polegają między innymi na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w 
granicach kapitału docelowego oraz na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego mającym na celu 
przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia akcji, w ramach którego to podwyższenia 
kapitału wyłączone zostało prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Powyższe zmiany mają ułatwić 
Zarządowi pozyskiwanie kapitału i środków finansowych dla Spółki. Wprowadzenie kompetencji dla Zarządu do 
wyemitowania akcji w ramach kapitału docelowego ma szczególne znaczenie w świetle planów inwestycyjnych 
Spółki. Upoważnienie to w znaczny sposób zwiększy elastyczność zarządzania kapitałami Spółki i pozwoli na 
szybkie uzyskanie środków na inwestycje, zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi Spółki.  

Spółka podjęła działania zmierzające do wprowadzenia do publicznego obrotu papierami wartościowymi wszystkich 
akcji Spółki, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdy 
Papierów Wartościowych. Planowana emisja w granicach kapitału docelowego oraz przyznanie Zarządowi 
kompetencji do wyłączenia prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania środków finansowych dla 
Spółki od inwestorów, niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki. W ten sposób Spółka będzie w stanie 
zrealizować program inwestycyjny umożliwiający dalszy dynamiczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

 
Uchwała nr 2 z dnia 7 lipca 2004 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  

w sprawie zmiany statutu Spółki  
(fragment) 

§ 6. 

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na 
zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego  
w wysokości 8.000.000,00 zł (ośmiu milionów złotych), to jest do kwoty 31.000.000,00 zł (trzydziestu 
jeden milionów złotych), poprzez emisję Akcji serii B. W powyższych granicach Zarząd może wykonać 
przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego podwyższenia. 

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach wpłat na 
akcje i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady 
Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach 
kapitału docelowego. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków 
własnych Spółki. 

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd 
nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień. 

Uzasadnienie uchwały: 

 Zmiany statutu Spółki polegają między innymi na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego  
w granicach kapitału docelowego oraz na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego mającym na celu 
przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia akcji, w ramach którego to podwyższenia 
kapitału wyłączone zostało prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Powyższe zmiany mają ułatwić 
Zarządowi pozyskiwanie kapitału i środków finansowych dla Spółki. Wprowadzenie kompetencji dla Zarządu do 
wyemitowania akcji w ramach kapitału docelowego ma szczególne znaczenie w świetle planów inwestycyjnych 
Spółki. Upoważnienie to w znaczny sposób zwiększy elastyczność zarządzania kapitałami Spółki i pozwoli na 
szybkie uzyskanie środków na inwestycje, zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi Spółki.  

Spółka podjęła działania zmierzające do wprowadzenia do publicznego obrotu papierami wartościowymi wszystkich 
akcji Spółki, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdy 
Papierów Wartościowych. Planowana emisja w granicach kapitału docelowego oraz przyznanie Zarządowi 
kompetencji do wyłączenia prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania środków finansowych dla 
Spółki od inwestorów, niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki. W ten sposób Spółka będzie w stanie 
zrealizować program inwestycyjny umożliwiający dalszy dynamiczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT 

Tekst jednolity Statutu „Koelner” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

 

§ 1. 

1. Spółka działa pod firmą „Koelner” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Koelner” S.A. 

2. Siedzibą Spółki jest Wrocław. 

§ 2. 

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami, a także 
przystępować do innych Spółek. 

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych. 

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 3. 

 Założycielami Spółki są: 

- Przemysław KOELNER, zamieszkały Wrocław, ul. Chrzanowskiego 104, 

- Radosław KOELNER, zamieszkały Wrocław, ul. Chrzanowskiego 104, 

- Krystyna KOELNER, zamieszkała Wrocław, ul. Chrzanowskiego 104. 

II. Przedmiot działalności Spółki. 

§ 4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 

2) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, 

3) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 

4) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 
i grzejnego, 

5) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, 

6) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, 

7) magazynowanie i przechowywanie towarów, 

8) leasing finansowy, 

9) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

10) wynajem pozostałych środków transportu lądowego, 

11) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 

12) wynajem maszyn i urządzeń biurowych, 

13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 

14) działalność rachunkowo-księgowa, 

15) działalność związana z zarządzaniem holdingami, 

16) reklama, 

17) obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

18) produkcja narzędzi, 
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19) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 

20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2. Skuteczność uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie zależy od wykupienia akcji tych 
akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę. 

III. Kapitał zakładowy. 

§ 5. 

4. Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.000.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) i dzieli się na 
23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) Akcji serii A1 o numerach od 1 do 23.000.000. 

5. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 

6. Akcje w Spółce mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela. 

7. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki, jak również obligacje z prawem 
pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej 
wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 

8. Spółka może emitować Warranty subskrypcyjne. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji 
Warrantów określa wszystkie warunki obejmowania akcji w wykonaniu prawa przyznanego posiadaczowi 
Warrantu, w tym cenę wykonania Warrantu lub sposób określenia tej ceny. 

9. Przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału zysk dzieli się proporcjonalnie na akcje 
uczestniczące w dywidendzie. 

§ 6. 

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na 
zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego  
w wysokości 8.000.000,00 zł (ośmiu milionów złotych), to jest do kwoty 31.000.000,00 zł (trzydziestu 
jeden milionów złotych), poprzez emisję Akcji serii B. W powyższych granicach Zarząd może wykonać 
przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego podwyższenia. 

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach wpłat na 
akcje i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady 
Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach 
kapitału docelowego. 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków 
własnych Spółki. 

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd 
nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień. 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 1.060.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt 
tysięcy złotych), poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 1.060.000 (jednego 
miliona sześćdziesięciu tysięcy) Akcji serii C w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom 
Warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 
2004 roku („Warranty”). 

.2. Posiadacze Akcji serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli zostaną wydane najpóźniej 
przed dniem nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. Prawo poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone. 

4. Prawo objęcia Akcji serii C będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów na następujących warunkach 

1) cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (jeden złoty); 

2) zapisy na akcje serii C mogą być składane od dnia 1 sierpnia 2005 roku. 

5. Termin wykonania prawa objęcia Akcji serii C upływa dnia 31 grudnia 2007 roku. 
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§ 8. 

1. Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie: 

1) w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie; 

2) w celu zaoferowania nabycia tychże akcji pracownikom Spółki lub jednostek od niej zależnych albo z nią 
stowarzyszonych w rozumieniu przepisów o rachunkowości; 

3) w wyniku czynności nieodpłatnej lub sukcesji uniwersalnej; 

4) w celu umorzenia; 

5) w innych przypadkach dopuszczonych przepisami prawa. 

2. Od dnia, w którym akcje Spółki są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, 
nabywanie akcji własnych na podstawie przepisów pkt 2) i 4) ustępu poprzedniego, odbywać się może albo  
w drodze publicznego wezwania albo w transakcjach sesyjnych. Spółka może nabyć akcje własne w inny sposób 
aniżeli określony w zdaniu poprzednim, o ile cena nabycia tych akcji będzie niższa od średniej ważonej ceny akcji za 
miesiąc poprzedzający zawarcie transakcji, a liczba akcji nabywanych w tym trybie nie będzie większa niż 5% 
ogólnej liczby akcji wprowadzonych do obrotu na wszystkich rynkach, na których notowane są akcje Spółki. 

§ 9. 

1. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji  
w podwyższonym kapitale zakładowym, w stosunku do liczby posiadanych akcji. 

2. Walne Zgromadzenie – w interesie Spółki – może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 
nowych akcji. 

IV. Organy Spółki 

§ 10. 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

A. Walne Zgromadzenie. 

§ 11. 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku. 

3. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisanym terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo 
zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. 

§ 12. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

1) z inicjatywy własnej, 

2) na wniosek Rady Nadzorczej, 

3) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum dziesiątą część kapitału 
zakładowego, 

4) na podstawie uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia określonej w przepisie § 16. ust. 4 Statutu, 
zgodnie z treścią tej uchwały, 

5) w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu lub cały Zarząd  
w wykonywaniu funkcji zarządu, w celu powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub całego Zarządu; w 
tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podejmują członkowie Rady Nadzorczej, 
delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu. 

2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady 
Nadzorczej może żądać: 
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1) zwołania Walnego Zgromadzenia; 

2) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie osoby lub osób 
uprawnionych wymaga ich zgody. 

4. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż  
w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

5. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisanym terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo 
zwołania przysługuje akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia – po uzyskaniu 
upoważnienia Sądu Rejestrowego, Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub łącznie co najmniej dwóm Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej. 

6. Złożenie w Sądzie Rejestrowym wniosku o opublikowanie ogłoszenia nie powinno nastąpić później niż po 
dwóch tygodniach od złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 

§ 13. 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez jednokrotne opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym  
i Gospodarczym przynajmniej na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu. 

§ 14. 

1. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 

2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, osoby 
uprawnione składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi, który przedkłada je wraz ze swoją opinią 
Radzie Nadzorczej. W przypadku wniosków zgłoszonych przez akcjonariuszy nie reprezentujących przynajmniej 10 
(dziesięciu) procent kapitału zakładowego Zarząd podejmuje decyzję o ewentualnym wprowadzeniu wniesionych 
przez tych akcjonariuszy spraw pod obrady Walnego Zgromadzenia. 

§ 15. 

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do 
protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu, jak 
również Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej. 

2. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 
jeżeli złożą akcje w biurze Zarządu Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie zostaną one 
odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. 

3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu mają prawo 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem 
Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia 
rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed 
zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. 

4. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także prawo członkowie organów Spółki, a także osoby 
wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia. 

§ 16. 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane. 

2.  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w jego nieobecności – inny członek 
Rady Nadzorczej przez nią upoważniony. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, 
Walne Zgromadzenie otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisu ust. 2 przeprowadza 
wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia odbywa się tajnie. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów, ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd  
w trybie art. 407 § l Kodeksu spółek handlowych. 
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4. Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku 
obrad, ogłoszenia przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w postępowaniu 
o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie zwołania Walnego 
Zgromadzenia celem rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, 
a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba  
że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej. 

6. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie 
członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 
osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

7. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli 
ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny. 

§ 17. 

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy, 

3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, 

4) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty 
ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. 

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu § 19. poniżej, 

2) zmiana Statutu Spółki, 

3) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, 

4) emisja Warrantów subskrypcyjnych, 

5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

6) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, 

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania, 

8) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia 
szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem. 

B. Rada Nadzorcza. 

§ 18. 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 8 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym 
przewodniczący Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały do najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 
liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu.  

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów 
członków Rady. 

3. Mandat członka Rady wygasa: 

1) z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok 
kadencji Rady; 

2) z chwilą wyboru członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki; 

3) z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie; 

4) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na adres Spółki; 

5) z chwilą śmierci. 
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4. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania funkcji zarządu ulega zawieszeniu na 
czas wykonywania funkcji zarządu. 

5. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią. W przypadku przeprowadzenia wyboru członka 
Rady w czasie trwania kadencji Rady, jego kadencja upływa razem z upływem kadencji wszystkich pozostałych 
członków Rady. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki ani członkami władz albo pracownikami 
spółek zależnych od Spółki. Nie mogą też zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów 
Spółki. 

§ 19. 

1. Jeżeli choć jedna seria akcji Spółki zostanie dopuszczona do publicznego obrotu papierami wartościowymi 
w skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 21 Statutu powinno wchodzić nie mniej niż trzech 
członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi 
Członkami Rady Nadzorczej”. 

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki: 

1) nie może być Podmiotem Powiązanym ani małżonkiem, wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, 
pracownikiem, doradcą lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu Powiązanego; 

2) nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub Podmiotu 
Powiązanego; 

3) nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub Podmiotami 
Powiązanymi; 

4) nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub 
udziałowcem spółki lub spółdzielni czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak 
również osobą bliską takiej osobie. 

3. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są podczas obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, dokonującego wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w następujący sposób: 

1) Akcjonariusze, którzy zarejestrowali na Walnym Zgromadzeniu akcje, uprawniające ich posiadaczy do 
wykonywania praw z nie mniej niż jednego procentu a nie więcej niż 10 procent ogólnej liczby akcji w Spółce są 
uprawnieni do wyboru dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej; 

2) Akcjonariusze, którzy zarejestrowali na Walnym Zgromadzeniu akcje, uprawniające ich posiadaczy do 
wykonywania praw z mniej aniżeli jednego procentu ogólnej liczny akcji w Spółce są uprawnieni do wyboru jednego 
Niezależnego Członka Rady Nadzorczej; 

3) Wybory Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
podczas jego obrad w drodze głosowania tajnego; każdemu akcjonariuszowi uczestniczącemu w grupie określonej w 
pkt 1) lub 2) przysługuje prawo do tylu głosów, ile akcji posiada ten akcjonariusz; wybór przeprowadza się w 
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów; protokół z wyborów Niezależnych Członków Rady 
Nadzorczej jest objęty protokołem Walnego Zgromadzenia. 

4. W przypadku złożenia przez Zarząd pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia, ze względu na niespełnianie przez wybraną osobę warunku określonego w ust. 1 pkt 5) powyżej, 
wykonywanie mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego 
rozstrzygnięcia sporu. 

5. Pierwsi, Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od daty dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami 
wartościowymi. 

§ 20. 

Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków. 

§ 21. 

1. Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie wybiera 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza  
w głosowaniu tajnym.  
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2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni 
na posiedzenie.  

3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut 
stanowi inaczej. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§ 22. 

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, 
wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu 
tajnym. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej 
powołania. 

3. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. 

§ 23. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście. 

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru 
indywidualnie. 

3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub 
delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji w tym samym zakresie co członków Zarządu. 

4. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. 

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości 
określonej przez Walne Zgromadzenie. 

7. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, zawieszeniu ulega 
jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Za wykonywanie funkcji zarządu delegowanemu 
członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. 

§ 24. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego,  
a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka 
Rady Nadzorczej. 

2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem 
odbioru, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez 
członka Rady Nadzorczej), co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może 
żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane członkom Rady Nadzorczej 
w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na 
odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych 
uczestników posiedzenia, jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli 
dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne. 

§ 25. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki  
i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem  przewidzianych, a w szczególności: 

1) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu; 

2) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako 
uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, 
jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni, jest większy niż 5% lub jeżeli na mocy statutu 
lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego; 
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3) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego oraz innych 
organizacji gospodarczych; 

4) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki; 

5) uprzednie zatwierdzanie wydatków powyżej 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, dotyczących 
pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie  
i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką; 

6) uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% 
(dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, zarówno w pojedynczej, jak i w serii powiązanych 
transakcji, chyba że transakcja jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie Spółki; 

7) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek i kredytów 
długoterminowych innych niż kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu Spółką, powyżej 
2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, ponad kwotę określoną w budżecie; 

8) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę powyżej kwoty 
1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); 

9) wyrażanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych w pojedynczej transakcji lub w serii 
powiązanych transakcji na kwotę przekraczającą 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), ponad kwotę zatwierdzoną 
w budżecie; 

10) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości lub ich części ułamkowych; 

11) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę 
umowy z Podmiotem Powiązanym; 

12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 

13) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych; 

14) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku 
zawieszenia jego członków. 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę 
Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący 
Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 
11) i 13) powyżej, wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej dwóch spośród obecnych na 
posiedzeniu Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. 

4.  W przypadku umów zawieranych w ramach statutowej, zwykłej działalności Spółki, zgodnie z ogólnymi 
warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami – na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może udzielić 
zgody na zawieranie tego typu umów, zakreślając termin, na jaki zgoda zostaje udzielona. 

5. W przypadku umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od 
niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości – Rada Nadzorcza może 
udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd i odpowiednio zatwierdzonych rocznych i 
wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona – termin ten nie 
będzie krótszy niż rok. 

§ 26. 

Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie na 
wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

C. Zarząd. 

§ 27 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez 
Radę Nadzorczą 

2. Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. 

3. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach 
udzielonego im pełnomocnictwa. 
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4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. W przypadku powołania członka Zarządu 
w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 

5. Kadencja każdego członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji. 

6. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed 
upływem kadencji. 

§ 28. 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz 
prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

2. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.  

3. Zarząd powinien podjąć uchwałę przed dokonaniem następujących czynności: 

1) zaciągnięciem długu innego aniżeli zwykły kredyt kupiecki; 

2) emisją akcji, obligacji, Warrantu lub weksli; 

3) udzieleniem zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego; 

4) ustanowieniem hipoteki lub dokonaniem jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki; zawarciem 
umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku 
obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), chyba że 
zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym 
planie finansowym (budżecie) Spółki; 

5) zwołaniem Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej; 

6) złożeniem pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia; 

7) złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. 

§ 29. 

1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego Zarząd Spółki sporządza roczne 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki. 

2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z 
projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie 
Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie 
później niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

V. Rachunkowość Spółki 

§ 30. 

1. Kapitałami własnymi Spółki są: 

1) kapitał zakładowy,  

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe. 

 

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

§ 31. 

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 32. 

Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: 

1) pokrycie strat za lata ubiegłe, 

2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, 
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3) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia 

§ 33. 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do 
podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda). 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia prawa do 
dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy od daty powzięcia uchwały.  

3. Projekt uchwały przedstawia Zarząd. 

4. Jeżeli jakiekolwiek akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, projekt uchwały przedstawia Zarząd, 
po uzgodnieniu wyżej wymienionych terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 34. 

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób 
prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustalają oni prawa i obowiązki członków Zarządu, 
natomiast pozostałe organy Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji. 

§ 35. 

W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco: 

1) Spółka – „Koelner” S.A.,  

2) Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki, 

3) Podmiot Powiązany – podmioty dominujące w stosunku do Spółki, podmioty zależne od podmiotów 
dominujących, członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze 
tych podmiotów, jak również ich małżonkowie, rodzeństwo, wstępni oraz zstępni 

4) Sąd Rejestrowy – sąd, który dokonał rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

§ 36. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa handlowego. Wszelkie odniesienia 
w niniejszym Statucie odnoszące się do spółki publicznej w rozumieniu stosownych przepisów prawa stosuje się od 
dnia wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – OPINIA ZARZĄDU EMITENTA O WYŁĄCZNIU PRAWA POBORU 

Akcje serii B 

 

UCHWAŁA NR 02/210704 

Zarządu Spółki „Koelner Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 lipca 2004 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii B w granicach kapitału 
zakładowego 

(fragment) 

„W związku z uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru Akcji serii B przez 
dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażonej w uchwale z dnia 21 lipca 2004 roku (Akt notarialny Rep. A Nr 
05/210704/2004, Jan Andrzej Tarkowski – notariusz we Wrocławiu), Zarząd Spółki niniejszym uchwala wyłączenie 
prawa poboru Akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy ze względu na ważny interes Spółki. Zgodnie  
z wolą Spółki, wyrażoną w przyjętej jednogłośnie uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lipca 2004 roku, 
wszystkie akcje Spółki mają zostać wprowadzone do publicznego obrotu papierami wartościowymi i do notowania 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Spółki jest przeprowadzenie publicznej oferty Akcji serii 
B w celu pozyskania kapitału na rynku kapitałowym. Realizacja tych celów jest możliwa tylko w przypadku 
wyłączenia prawa poboru Akcji serii B, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki." 

Akcje serii C 

Uzasadnienie Uchwały nr 2 z dnia 7 lipca 2004 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

w sprawie zmiany statutu Spółki: 

„Zmiany statutu Spółki polegają między innymi na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 
 w granicach kapitału docelowego oraz na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego mającym na celu 
przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia akcji, w ramach którego to podwyższenia 
kapitału wyłączone zostało prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Powyższe zmiany mają ułatwić 
Zarządowi pozyskiwanie kapitału i środków finansowych dla Spółki. Wprowadzenie kompetencji dla Zarządu do 
wyemitowania akcji w ramach kapitału docelowego ma szczególne znaczenie w świetle planów inwestycyjnych 
Spółki. Upoważnienie to w znaczny sposób zwiększy elastyczność zarządzania kapitałami Spółki i pozwoli na 
szybkie uzyskanie środków na inwestycje, zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi Spółki.  

Spółka podjęła działania zmierzające do wprowadzenia do publicznego obrotu papierami wartościowymi wszystkich 
akcji Spółki, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdy 
Papierów Wartościowych. Planowana emisja w granicach kapitału docelowego oraz przyznanie Zarządowi 
kompetencji do wyłączenia prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania środków finansowych dla 
Spółki od inwestorów, niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki. W ten sposób Spółka będzie w stanie 
zrealizować program inwestycyjny umożliwiający dalszy dynamiczny wzrost wartości przedsiębiorstwa." 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 – LISTA POK PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE 

lp. miasto ulica biuro maklerskie 

1 Bielsko-Biała pl. Wolności 7 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.  

2 Bydgoszcz Grodzka 17 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

3 Gdańsk Okopowa 7 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

4 Katowice Powstańców 43 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

5 Kraków Augustiańska 15 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

6 Lublin Krakowskie Przedmieście 6 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.  

7 Łódź Piotrkowska 148/150 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

8 Olsztyn Głowackiego 28 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

9 Poznań Półwiejska 42 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

10 Rzeszów Sokoła 6 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

11 Szczecin Tkacka 55 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

12 Warszawa Wspólna 47/49 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

13 Wrocław Podwale 62A Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 – FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII B 

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii B Koelner S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda emitowane na podstawie § 6 Statutu Koelner S.A. oraz Uchwały Zarządu nr 
02/210704  z dnia  21 lipca 2004 r. (dalej „Akcje”) oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym akcji Koelner S.A. z dnia  30 czerwca 2004 r. (dalej 
„Prospekt”). 

Dane o Inwestorze składającym zapis: 

 imię i nazwisko/nazwa:............................................................................................................................................... 

 miejsce zamieszkania/siedziba i adres:.................................................................................................................... 

 adres do korespondencji:............................................................................................................................................. 

 numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego w przypadku osób krajowych lub numer paszportu w przypadku osób zagranicznych/numer REGON lub inny numer 
identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w 
przypadku zagranicznych osób prawnych: 

.......................................................................................................................... 

 status dewizowy:   osoba krajowa   osoba zagraniczna 

Oznaczenie transzy, w której składany jest zapis:   Transza Detaliczna  Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Informacja, czy zapis składany jest w odpowiedzi na Zaproszenie (dot. Transzy Inwestorów Instytucjonalnych):     TAK         NIE 

Liczba Akcji, na którą składany jest zapis: ........................................... (słownie:............................................................................................................) 

Cena emisyjna jednej Akcji: .................................. PLN 

Kwota wpłaty na Akcje: .....................................PLN (słownie: ........................................................................................................................................) 

Informacja o formie ewentualnego zwrotu wpłaconych środków: 
 gotówką do odbioru w biurze maklerskim, w którym składany był zapis 

 przelewem na rachunek subskrybenta: właściciel rachunku............................................................................................................................ 

nr rachunku: ...........................................................................................nazwa banku: ...................................................................................... 

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza niniejszego zapisu na akcje ponosi Inwestor.  

Oświadczenie subskrybenta 

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, że: 
 zapoznałem(am) się z treścią Prospektu i Statutu Spółki; wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki i akceptuję warunki oferty publicznej Akcji opisane w Prospekcie; 
 zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby akcji niż objęta niniejszym zapisem lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami przydziału Akcji opisanymi  

w Prospekcie; 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz wykonywania przez Spółkę obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji (* dotyczy tylko subskrybentów będących osobami fizycznymi). 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

 

 

...................................................................................................... 

Data i podpis osoby składającej zapis 

 

Data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis 

oraz pieczęć adresowa biura maklerskiego 

Dyspozycja deponowania Akcji 

Niniejszym składam dyspozycję zdeponowania na rachunku papierów wartościowych nr ............................................................................................... 

prowadzonym w (pełna nazwa podmiotu prowadzącego r-ek) ................................................................................................................................................. 
na rzecz ......................................................................................................................................................................................................................................... 

wszystkich przydzielonych zgodnie z Prospektem akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu.  
Do czasu zapisania Akcji na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Punktu Obsługi Klienta, w którym dokonałem zapisu na Akcje, o wszelkich 
zmianach dotyczących powyższego rachunku oraz potwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji. 

 

.......................................................................................... 

 

...................................................................................................... 

Data i podpis osoby składającej dyspozycję 

 

Data, podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję 

oraz pieczęć adresowa biura maklerskiego 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA AKCJE SERII A1 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII A1 KOELNER S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zamówienie na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1 zł każda wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 NWZ spółki Koelner S.A.  
w sprawie zmiany statutu Spółki z dnia 7 lipca 2004 roku  (dalej „Akcje”) oferowane w ramach Oferty Sprzedaży przez Wprowadzającego na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi 
w Prospekcie Emisyjnym akcji Koelner S.A. z dnia  30 czerwca 2004 r. (dalej „Prospekt”). 

Dane o Inwestorze składającym zamówienie: 

 imię i nazwisko/nazwa: .............................................................................................................................................................................................. 

 miejsce zamieszkania/siedziba i adres:.................................................................................................................................................................... 

 adres do korespondencji: ........................................................................................................................................................................................... 

 numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego w przypadku osób krajowych lub numer paszportu w przypadku osób zagranicznych/numer REGON lub inny numer 
identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w 
przypadku zagranicznych osób prawnych: 

.......................................................................................................................... 

 status dewizowy:   osoba krajowa   osoba zagraniczna 

Informacja, czy zamówienie  składane jest w odpowiedzi na Zaproszenie (dot. Transzy Inwestorów Instytucjonalnych):     TAK         NIE 

Liczba Akcji, na którą składane jest zamówienie: ........................................ (słownie: .....................................................................................................) 

Cena emisyjna jednej Akcji: .................................. PLN 

Kwota wpłaty na Akcje: .....................................PLN (słownie: ..........................................................................................................................................) 

Informacja o formie ewentualnego zwrotu wpłaconych środków: 
 gotówką do odbioru w biurze maklerskim, w którym składane było zamówienie 

 przelewem na rachunek subskrybenta: właściciel rachunku ................................................................................................................................ 

nr rachunku: ...........................................................................................nazwa banku: .......................................................................................... 

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza niniejszego zamówienia na akcje ponosi Inwestor.  

Oświadczenie subskrybenta 

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, że: 
 zapoznałem(am) się z treścią Prospektu i Statutu Spółki; wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki i akceptuję warunki oferty publicznej Akcji opisane w Prospekcie; 
 zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby akcji niż objęta niniejszym zamówieniem lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami przydziału Akcji opisanymi  

w Prospekcie; 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz wykonywania przez Spółkę obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji (* dotyczy tylko subskrybentów będących osobami fizycznymi). 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

 

 

...................................................................................................... 

Data i podpis osoby składającej zamówienie 

 

Data przyjęcia zamówienia, podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie 

oraz pieczęć adresowa biura maklerskiego 

Dyspozycja deponowania Akcji 

Niniejszym składam dyspozycję zdeponowania na rachunku papierów wartościowych nr ............................................................................................... 

prowadzonym w (pełna nazwa podmiotu prowadzącego r-ek) ................................................................................................................................................ 
na rzecz ....................................................................................................................................................................................................................................... 

wszystkich przydzielonych zgodnie z Prospektem akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu.  
Do czasu zapisania Akcji na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Punktu Obsługi Klienta, w którym dokonałem zapisu na Akcje, o wszelkich 
zmianach dotyczących powyższego rachunku oraz potwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji. 

 

.......................................................................................... 

 

...................................................................................................... 

Data i podpis osoby składającej dyspozycję 

 

Data, podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję 

oraz pieczęć adresowa biura maklerskiego 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 – DEFINICJE I SKRÓTY 

Akcje Akcje serii B oraz Akcje serii A1 oferowane do nabycia w Publicznej Ofercie 

Akcje serii A1, Akcje Serii A1 Akcje na okaziciela serii A1 Koelner S.A. o wartości nominalnej 1 zł 

Akcje serii B, Akcje Serii B Akcje na okaziciela serii B Koelner S.A. o wartości nominalnej 1 zł 

Akcje serii C, Akcje Serii C Akcje na okaziciela serii C Koelner S.A. o wartości nominalnej 1 zł 

Akcje Oferowane Akcje oferowane na podstawie Prospektu, tj. Akcje serii B i C oraz do 1.200.000 
Akcji serii A1, które są wprowadzane do publicznego obrotu i oferowane w 
pierwszej ofercie publicznej na podstawie Prospektu 

akt not. akt notarialny 

BGN lew bułgarski 

controlling finansowy system planowania oraz sterowania płynnością oraz stabilnością finansową 
przedsiębiorstwa  

CZK korona czeska 

Doradca Finansowy BRE Corporate Finance S.A.  

Doradca Prawny Kancelaria Prawnicza Lovells H. Seisler Spółka Komandytowa  

EBITDA zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony/a o amortyzację 

Emitent Koelner S.A. 

EURO, EUR Wspólna waluta obowiązująca w państwach Europejskiej Unii Gospodarczej 
i Walutowej 

Europa Środkowo-Wschodnia Obszar w Europie obejmujący kraje byłego bloku socjalistycznego, gdzie po 
drugiej wojnie światowej dominowała gospodarka „nakazowo-rozdzielcza”, 
tj. Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Estonię, 
Litwę, Łotwę, Macedonię, Mołdawię, Polskę, Republikę Czeską, Rosję, 
Rumunię, Serbię i Czarnogórę, Słowację, Słowenię, Ukrainę i Węgry 

Europa Zachodnia Obszar w Europie, gdzie po drugiej wojnie światowej rozwijała się gospodarka 
oparta na zasadach kapitalistycznych, obejmujący m.in. Austrię, Belgię, Danię, 
Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Niemcy, 
Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Włochy 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa, Grupa Koelner, Grupa Kapitałowa Spółka oraz podmioty od niej zależne i z nią stowarzyszone w rozumieniu 
Ustawy o Rachunkowości, zarówno objęte, jak i nie objęte konsolidacją 

IR („inwestor relations”) 

relacje inwestorskie 

Działania z zakresu marketingu łączące w sobie elementy komunikowania 
i finansów dostarczające obecnym i potencjalnym inwestorom rzetelnego obrazu 
firmy, jej wyników i perspektyw rozwoju. Relacje inwestorskie uważane są za 
element zarządzania strategicznego, którego celem jest efektywna komunikacja 
pomiędzy firmą a uczestnikami rynku kapitałowego, przyczyniająca się 
w konsekwencji do rzetelnej wyceny akcji spółki przez rynek 

KDPW, KDPW S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie 

Kodeks Cywilny, K.c., KC Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.  Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 

Kodeks handlowy, K.h. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku 
– Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z późn. zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, K.s.h., KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.) 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Księga Popytu Rejestr złożonych deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji serii B 

KTS Koelner-Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 

KW księga wieczysta 



Prospekt Emisyjny Koelner S.A. •  Rozdział X – Załączniki 

 336 

LTL lit litewski  

MW megawat 

NBP Narodowy Bank Polski 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który spełnia, zgodnie z par. 19 Statutu 
Emitenta, następujące warunki: 
1) nie jest Podmiotem Powiązanym ani małżonkiem, wspólnikiem, 

udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem 
organów Spółki lub Podmiotu Powiązanego; 

2) nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika 
Spółki lub Podmiotu Powiązanego; 

3) nie prowadzi bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek interesów ze 
Spółką lub Podmiotami Powiązanymi; 

4) nie jest pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, 
wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni czy 
innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak 
również osobą bliską takiej osobie. 

Podmiotem Powiązanym w rozumieniu par. 35 Statutu Emitenta jest podmiot 
dominujący w stosunku do Spółki, podmiot zależny od podmiotów dominujących, 
członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub 
akcjonariusze tych podmiotów, jak również ich małżonkowie, rodzeństwo, wstępni 
oraz zstępni. 

not. notariusz 

NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

Oferta Publiczna Oferta objęcia 7.000.000 Akcji serii B, 1.200.000 Akcji serii A1  

Oferta Sprzedaży Oferta objęcia 1.200.000 Akcji serii A1 

Oferta Menedżerska Oferta nabycia Akcji serii C oferowanych do objęcia w ramach realizacji 
programu opcji menedżerskich, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych 
w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich 

Oferujący, DI BRE Banku S.A.  Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
podmiot oferujący Akcje 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 
926, z późn. zm.) 

Osoby Uprawnione Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich 

PAP Polska Agencja Prasowa 

PDA, Prawa do Akcji Zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego 
w rozumieniu art. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi  

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PLN, zł, złoty Złoty - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Podmiot Dominujący, Amicus  Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
z siedzibą we Wrocławiu 

Powiernik Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

POK  Punkt Obsługi Klienta  

PR („public relations”) Funkcja zarządzania, która odnosi się do tworzenia pomiędzy organizacją 
a najważniejszymi sektorami jej środowiska społecznego relacji sprzyjających 
rozwojowi i powodzeniu organizacji w osiąganiu wyznaczonych celów. 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz.U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, 
z późn. zm.) 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi, Prawo o Publicznym 
Obrocie  

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) 
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Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje o Ofercie Publicznej 
i Spółce 

Program Opcji Menedżerskich Program opcji menedżerskich przeprowadzany na podstawie Regulaminu 
Programu 

Przedział Cenowy Przedział, w ramach którego ustalona zostanie cena emisyjna Akcji serii B oraz 
cena sprzedaży Akcji serii A1  

Publiczna Subskrypcja Subskrypcja Akcji serii B przeprowadzana w ramach Oferty Publicznej 

Pula Rezerwowa Wyodrębniona pula Warrantów Subskrypcyjnych przeznaczona dla nowych 
Osób Uprawnionych dokooptowanych w wyniku poszerzenia listy Osób 
Uprawnionych zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Koelner S.A. 

Regulamin GPW, Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty 
Uchwałą Nr 6/1024/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z dnia 24 lutego 2004 roku (z późn. zm.). 

Regulamin, Regulamin Programu Opcji 
Menedżerskich, Regulamin Programu 

Regulamin określający szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Opcji 
Menedżerskich ustanowiony uchwałą nr 06/210704 Rady Nadzorczej z dnia 21 
lipca 2004 r. 

Rep. Repertorium 

ROL lej (waluta rumuńska) 

Rozporządzenie o Prospekcie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz 
skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568, z późn.  zm.) 

Rozporządzenie o raportach bieżących i 
okresowych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.  w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz.U. Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.) 

sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 

Sponsor Emisji Podmiot prowadzący rejestr posiadaczy akcji Emitenta, które nie są 
zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych 

Spółka Koelner S.A. 

Statut Statut Emitenta w brzmieniu uchwalonym w akcie notarialnym Rep. A Nr 
10266/2004, sporządzonym przez Jana Andrzeja Tarkowskiego – notariusza we 
Wrocławiu, zarejestrowany przez sąd rejestrowy w dniu 20 lipca 2004 roku 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - 
Załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 
roku (z późn. zm.), wg. stanu prawnego na 23 marca 2004 roku  

 Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego  Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego na Rynku Podstawowym – Załącznik 
nr 2 do Uchwały Nr 98/2004 Zarządu Giełdy z dnia 23 kwietnia 2004 roku 

Subemitent Inwestycyjny Podmiot pełniący funkcję subemitenta inwestycyjnego dla Akcji serii B oraz A1 
na podstawie art. 76 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 

system controllingu System obejmujący procesy planowania, podejmowania decyzji, ewidencję 
i ocenę efektywności działania, a także kontrolę wraz z badaniami przyczyn 
odchyleń. Ma on za zadanie wspierać menedżerów w podejmowaniu szybkich 
i racjonalnych decyzji poprzez kształtowanie wiarygodnego systemu informacji 
analitycznej 

Transza Detaliczna, Transza Inwestorów 
Instytucjonalnych 

Wyodrębnione transze Oferty Publicznej, w których na zasadach określonych 
w Prospekcie nabywane będą mogły być Akcje serii A1 i B  

TSKK Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner  

UAH hrywna ukraińska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański – jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej  
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Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity 
tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.) 

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 1998 r. Nr 83, poz. 
420, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U. Nr 122, poz. 1319, z późn. zm.) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 
960, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) 

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praktykom 
Monopolistycznym 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. 
z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 

Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

Warranty, Warranty Subskrypcyjne 1.060.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez 
Spółkę na podstawie uchwały nr 1 WZ Emitenta  z dnia 7 lipca 2004 r., 
uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania Akcji serii C  

WIBOR Warsaw Inter Bank Offered Rate – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku 
międzybankowym dla kredytów międzybankowych 

Wprowadzający Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd Koelner S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
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SŁOWNICZEK BRANŻOWY 
 

akredytywa Zobowiązanie banku do wypłaty sumy do podanej wysokości określonej stronie po 
spełnieniu określonych warunków. 

CRM Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientem, tj. 
kontrolowanie wszelkich kontaktów z klientami oraz kontrolowanie zadań 
wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów 

ERP Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, tj. zbiór 
aplikacji, które pozwalają integrować działania przedsiębiorstwa na wszystkich 
szczeblach zarządzania, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów oraz 
uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych. 

ERP przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych 
i dystrybucyjnych. System obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, 
integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych 
dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany 
popytu. 

Zintegrowany system ERP pozwala na symulację różnorodnych działań, ich analizę 
oraz skutki, pozwala to na lepsze planowanie i zarządzanie procesami 
w przedsiębiorstwie. 

FOB Zgodnie z powszechnie stosowanymi w międzynarodowym obrocie handlowym 
Incoterms2000 – międzynarodowymi terminami handlowymi opracowywanymi przez 
Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce) w Paryżu 
– Free on Board (port of shipment) – Franco statek (port załadunku). Zgodnie z FOB 
przewóz organizowany jest przez kupującego, ryzyko oraz koszty przechodzą na 
kupującego wraz z przekroczeniem przez towar nadburcia statku. FOB stosowane jest 
wyłącznie przy przewozach morskich. 

ISO International Organisation for Standardisation – Międzynarodowej Organizacji ds. 
Standaryzacji. Międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ustalaniem 
standardów m.in. w dziedzinie przemysłu, zarządzania i wymiany handlowej.   

kredyt 
rewolwingowy 

kredyt odnawialny 

MRP/DRP Material Requirements Planning/Distribution Requirements Planning – Planowanie 
Wymagań Produkcyjnych i Dystrybucyjnych 

MRP – standard oprogramowania obejmujący system planowania procesu 
produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji, także tej o rozproszonej 
strukturze. Obejmuje on przede wszystkim:   

• planowanie przedsięwzięć  
• planowanie produkcji  
• planowanie potrzeb materiałowych – MRP (Material Requirements 

Planning)  
• planowanie zdolności produkcyjnych – CRP (Capacity Requirements 

Planning)  

DRP – służy do zarządzania przesyłaniem zakupionych lub wyprodukowanych 
towarów pomiędzy oddziałami firmy. 

MRP i DRP opierają się na planie głównym sprzedaży, stanach minimalnych 
i bieżącym popycie. 

opakowanie typu 
„blister" 

Opakowanie produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej składające się 
zasadniczo z następujących z dwóch elementów: (1) uformowanego termicznie 
pęcherza (ang. „blister") z przezroczystego tworzywa sztucznego, opakowującego 
towar oraz (2) zadrukowanego kartonu z substancją klejącą, aktywowaną ciepłem 
w procesie sklejania pęcherza z kartonem, który stanowi tło dla opakowanego 
pęcherzem produktu. 
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transakcja typu 
forward 

Umowa zawierająca zgodę na zakup lub sprzedaż w przyszłości jakiegoś dobra 
(towaru lub instrumentu finansowego), po ustalonej z góry cenie. Wcześniejsze 
ustalenie ceny pomaga zmniejszyć ryzyko związane z jej zmiennością. 

MFG, MFG-PRO System zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP autorstwa firmy QAD Inc. 

normalia śrubowe Elementy złączne produkowane wg DIN (Deutsche Industrienormen – Niemieckich 
Norm Przemysłowych), PN (Polskich Norm) oraz norm ISO. W potocznym języku 
najczęściej określa się tym mianem wyroby z gwintem metrycznym. 

 




