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1.
1.1. DZIAŁALNO

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

SPÓŁKI

Spółka RAWLPLUG S.A. (dalej: Spółka) została zarejestrowana w dniu 20 grudnia 1999 r. w dziale B rejestru
handlowego pod numerem 9101. Aktualnie Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000033537. Zało ycielami
Spółki byli: Krystyna, Przemysław i Radosław Koelner. Przedmiotem działalno ci Spółki jest projektowanie,
wytwarzanie oraz sprzeda głównie przez hurtowe kanały dystrybucji nast puj cych grup asortymentowych:
mocowania budowlane,
narz dzia r czne oraz elektronarz dzia,
normalia rubowe.

1.2. POWI ZANIA KAPITAŁOWE
Podmioty tworz ce Grup Kapitałow RAWLPLUG na dzie 31.12.2016 r. przedstawia poni szy diagram:

RAWLPLUG S.A.
-> Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. - 100%
-> Koelner Polska Sp. z o. o. - 100%
-> FPiN Wapienica Sp. z o.o. - 100%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
-> Farmlord Trading Ltd - 100%

-------------> Meadowfolk Holdings Ltd - 100%

-> Rawlplug Ltd - 100%

-> Koelner Ła cucka Fabryka
----------------------->
rub Sp. z o.o. - 100%

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. - 100%

-> Koelner Hungária Kft - 51%
-> Koelner CZ s.r.o. - 100%
-> Koelner Deutschland GmbH - 100%

-------------> Stahl GmbH - 100%

-> Rawlplug Middle East FZE - 100%

-------------> Rawlplug Building and Construction Material Trading LLC - 100%

-> Rawlplug Ireland Ltd - 100%

-------------> Rawlplug Ireland (Export) Ltd* - 100%

-> Koelner Vilnius UAB - 100%
-> Rawl France SAS - 100%
-> Koelner Centrum Sp. z o.o. - 51%
-> Rawl Scandinavia AB - 100%
-> Koelner Slovakia s.r.o. - 100%
-> Koelner Ltd - 100%
-> Koelner-Ukraine LLC * - 60%
-> Koelner Trading KLD LLC* - 100%
-> Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.* - 100%
-> Koelner Kazakhstan Ltd* - 70%
--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Rawlplug Portugal LDA *-100%
-> Rawl Africa (Pty) Ltd* - 100%
-> Koelner Romania SRL (w upadło ci) - 100%**

* Na dzie 31.12.2016 r. spółki nie były obj te konsolidacj (zgodnie z MSR 1 pkt 31).
** Spółka wył czona z konsolidacji 30.06.2014 r. ze wzgl du na utrat kontroli.W dniu 13.01.2017 r. uprawomocniło si postanowienie S du
Okr gowego w Bukareszcie (Rumunia) o zako czeniu post powania upadło ciowego spółki Koelner Romania SRL (w upadło ci). Spółka została
wykre lona z rejestru przedsi biorców.
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W dniu 13.05.2016 r. zostało zarejestrowane rozwi zanie spółki zale nej Koelner-Ukraine LLC (Ukraina) w zwi zku
z poł czeniem ze spółk zale n LeoTex Ltd na podstawie podj tej decyzji o poł czeniu z dnia 07.12.2015 r. przez
Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Koelner-Ukraine LLC.
W dniu 29.07.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników LeoTex Ltd podj ło decyzj o zmianie nazwy
spółki bez zmiany formy prawnej oraz zmianie siedziby spółki. W dniu 1.08.2016 r. spółka została zarejestrowana pod
now nazw Koelner-Ukraine LLC.
W dniu 28.08.2016 r. nast piło uprawomocnienie si postanowienia S du Gospodarczego w Zagrzebiu (Chorwacja)
o wykre leniu z rejestru handlowego spółki zale nej Koelner d.o.o. Spółka ta ze wzgl du na nieistotno

nie podlegała

konsolidacji, a od 1.01.2011 r. nie prowadziła działalno ci handlowej. RAWLPLUG S.A. utworzyła odpisy
aktualizuj ce na aktywa w spółce zale nej w poprzednich okresach sprawozdawczych. Likwidacja Koelner d.o.o. nie
miała wpływu na bie cy wynik jednostkowy Spółki ani na skonsolidowany wynik Grupy RAWLPLUG.
W dniu 29.08.2016 r. Zarz d RAWLPLUG S.A. rozpocz ł proces maj cy na celu zbadanie mo liwo ci pozyskania
partnera biznesowego dla Fabryki Pił i Narz dzi Wapienica Sp. z o.o. Intencj jest istotne zwi kszenie dynamiki
rozwoju spółki zale nej poprzez pełne wykorzystanie jej zasobów, a zwłaszcza wiedzy produktowej. W realizacji tych
zamierze mogłaby pomóc współpraca z bran owym udziałowcem mniejszo ciowym. Rozpocz cie procesu nie jest
jednoznaczne z decyzj o sprzeda y cz ci udziałów FPiN Wapienica Sp. z o.o. Decyzja odno nie zaanga owania
RAWLPLUG S.A. zostanie podj ta w pó niejszym terminie po szczegółowej analizie otrzymanych ofert. Dodatkowo,
sprzeda udziałów uzale niona b dzie od podj cia stosownych uchwał przez organy RAWLPLUG S.A., których zgoda
jest wymagana dla dokonania takiej sprzeda y, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
W dniu 22.09.2016 r. Zarz d RAWLPLUG S.A. podj ł decyzj o zawieszeniu działalno ci spółki zale nej Rawlplug
Portugal LDA z siedzib w Lizbonie (Portugalia). Przyczyn zawieszenia działalno ci spółki były niezadowalaj ce
wyniki finansowe oraz brak realizacji zało onych celów biznesowych. Jednorazowe koszty zawieszenia działalno ci
spółki wyniosły ok. 200 tys. EUR i obci yły skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za III
kwartał 2016 roku.
W dniu 22.09.2016 r. nast piła zmiana nazwy spółki zale nej Herco Fixing Ltd na Rawlplug Ireland (Export) Ltd,
potwierdzona certyfikatem zmiany nazwy przez Urz d Rejestrowy Spółek w Dublinie (Irlandia).
W dniu 12.10.2016 r. Zarz d RAWLPLUG S.A. podj ł decyzj o zamiarze:
a) poł czenia dwóch podmiotów zale nych, tj. spółki prawa cypryjskiego pod firm : Farmlord Trading Ltd
z siedzib

w Nikozji (dalej „Farmlord”) ze spółk

prawa cypryjskiego pod firm : Meadowfolk Holdings Ltd

z siedzib w Nikozji (dalej „Meadowfolk”), przy czym:
1) przedmiotowe poł czenie nast pi poprzez przej cie Meadowfolk przez Farmlord,
2) bior c pod uwag , i Farmlord pozostaje jedynym wspólnikiem Meadowfolk w zwi zku z zamierzonym
poł czeniem nie dojdzie do podwy szenia kapitału zakładowego Farmlord,
3) w wyniku przedmiotowego poł czenia na Farmlord przeniesionych zostanie 5.000 udziałów spółki pod
firm : Koelner Ła cucka Fabryka rub Sp. z o.o. z siedzib w Ła cucie (dalej „KŁF ”),
4) w dniu 12.10.2016 r. zgromadzenie wspólników Farmlord oraz zgromadzenie wspólników Meadowfolk
podj ły uchwały w przedmiocie poł czenia Farmlord i Meadowfolk,
b) transgranicznego poł czenia RAWLPLUG S.A. z podmiotem zale nym od RAWLPLUG S.A., tj. z Farmlord, przy
czym:
1) przedmiotowe poł czenie nast pi na podstawie art. 491 § 11 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeksu
spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej „KSH”) poprzez przej cie Farmlord
przez RAWLPLUG S.A., z uwzgl dnieniem uproszczenia, o którym mowa w art. 5031 w zw. z art. 5166 § 3
KSH, pozwalaj cego na odst pienie od wymogu badania planu poł czenia oraz sporz dzenia opinii przez
biegłego,
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2) bior c pod uwag , i

RAWLPLUG S.A. pozostaje jedynym wspólnikiem Farmlord w zwi zku

z zamierzonym poł czeniem nie dojdzie do podwy szenia kapitału zakładowego RAWLPLUG,
3) w wyniku zamierzonego poł czenia na RAWLPLUG S.A. przeniesionych zostanie 5.000 udziałów KŁF ,
4) do przedmiotowego poł czenia dojdzie po przej ciu Meadowfolk przez Farmlord, o którym mowa w lit. a)
powy ej,
5) plan poł czenia, o którym mowa w art. 5163 KSH oraz sprawozdanie Zarz du, o którym mowa w art. 5165
KSH, zostan przekazane w formie raportu bie cego w dniu ich sporz dzenia.
Poł czenia, o których mowa w lit. a) i b) powy ej znajduj

uzasadnienie, albowiem zadania zwi zane

z prowadzeniem działalno ci holdingowej, dla których Meadowfolk i Farmlord zostały powołane, obecnie
z powodzeniem mog by realizowane przez RAWLPLUG S.A. W konsekwencji zasadne staje si podj cie działa
zmierzaj cych do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej, w skład której wchodz mi dzy innymi Meadowfolk,
Farmlord oraz RAWLPLUG S.A. Zabieg ma jedynie charakter techniczny. Efektem przedmiotowego uproszczenia
b dzie uzyskanie synergii poprzez zmniejszenie ł cznych kosztów funkcjonowania przywołanych spółek, zwi kszenie
efektywno ci prowadzonej działalno ci oraz lepsze wykorzystanie zasobów ł cz cych si spółek.
W dniu 8.11.2016 r. nast piło wykre lenie z Pa stwowego Rejestru Osób Prawnych prowadzonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwo ci Ukrainy spółki zale nej Koelner Kiev Ltd (Ukraina). Spółka ta od 1.01.2010 r. nie prowadziła
działalno ci handlowej. Likwidacja spółki nie miała istotnego wpływu na skonsolidowany wynik Grupy RAWLPLUG.
Likwidacja Koelner Kiev Ltd była ostatnim krokiem procesu przekształce własno ciowych, który obj ł trzy ukrai skie
spółki powi zane z RAWLPLUG S.A. tj. Koelner Kiev Ltd, Koelner-Ukraine LLC oraz LeoTex Ltd. Ostatecznie
w Grupie Kapitałowej RAWLPLUG S.A. pozostała jedna spółka ukrai ska Koelner-Ukraine LLC, w kapitale której
RAWLPLUG S.A. posiada 60%-owy udział. Spółka ze wzgl du na nieistotno

nie jest obj ta konsolidacj .

W dniu 15.11.2016 r. nast piło wykre lenie z Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez Agencj ds. Rejestrów
przy Ministerstwie Sprawiedliwo ci spółki zale nej Koelner Bulgaria EOOD (Bułgaria). Działalno

w spółce była

wygaszana od 30.06.2014 r. w zwi zku z podj t decyzj Zarz du Rawlplug S.A. o zmianie modelu biznesowego na
terenie Bułgarii i rozpocz ciu współpracy na tym rynku z niezale nymi dystrybutorami.

1.3. STRUKTURA AKCJONARIATU
Stan akcjonariatu Spółki na 1.01.2016 r. przedstawiał si nast puj co:

Liczba akcji

Udział %
w kapitale
zakładowym

Liczba głosów na
WZA

Udział %
w liczbie głosów
na WZA

Amicus Poliniae Sp. z o.o.

16 902 750

51,91

16 902 750

51,91

PKO BP BANKOWY PTE

2 933 639

9,01

2 933 639

9,01

NATIONALE NEDERLANDEN PTE
(dawniej ING PTE)

2 842 138

8,73

2 842 138

8,73

Radosław Koelner

2 744 750

8,43

2 744 750

8,43

Pozostali

7 136 723

21,92

7 136 723

21,92

RAZEM

32 560 000

100,00

32 560 000

100,00

Akcjonariusz
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Stan akcjonariatu RAWLPLUG S.A. na dzie 31.12.2016 r. przedstawiał si nast puj co:

Liczba akcji

Udział %
w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
na WZA

Udział %
w liczbie głosów
na WZA

Amicus Poliniae Sp. z o.o.

16 902 750

51,91

16 902 750

51,91

PKO BP BANKOWY PTE

2 933 639

9,01

2 933 639

9,01

NATIONALE NEDERLANDEN PTE

2 842 138

8,73

2 842 138

8,73

Radosław Koelner

2 744 750

8,43

2 744 750

8,43

Quercus TFI S.A.

1 705 831

5,24

1 705 831

5,24

Pozostali

5 430 892

16,68

5 430 892

16,68

RAZEM

32 560 000

100,00

32 560 000

100,00

Akcjonariusz

Brak jest ogranicze odno nie wykonywania prawa głosu z akcji RAWLPLUG S.A.
Spółce nie s znane umowy, w wyniku których mog w przyszło ci nast pi zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy.

1.4. WŁADZE SPÓŁKI
1.4.1. ZARZ D
Skład Zarz du Spółki na dzie 1.01.2016 r. przedstawiał si nast puj co:
Radosław Koelner

- Prezes Zarz du

Piotr Kopydłowski

- Członek Zarz du ds. Finansowych

W 2016 roku skład Zarz du Spółki nie uległ zmianie.

1.4.2. RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. na dzie 1.01.2016 r. oraz na 31.12.2016 r. przedstawiał si nast puj co:
Krystyna Koelner

- Przewodnicz ca Rady Nadzorczej

Tomasz Mogilski

- Zast pca Przewodnicz cej Rady Nadzorczej

Wojciech Heydel

- Członek Rady Nadzorczej

Janusz Pajka

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Szczypi ski

- Członek Rady Nadzorczej
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1.4.3. AKCJE W POSIADANIU CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI

Według informacji posiadanych przez Spółk stan posiadania akcji RAWLPLUG S.A. przez osoby pełni ce funkcje we
władzach Spółki na dzie 31.12.2016 r. przedstawiał si nast puj co:
Osoby zarz dzaj ce

stan na 31.12.2016

Radosław Koelner

- Prezes Zarz du

Piotr Kopydłowski

- Członek Zarz du ds. Finansowych

Osoby nadzoruj ce

2 744 750
29 344

stan na 31.12.2016

Krystyna Koelner

- Przewodnicz ca Rady Nadzorczej

191 165

Tomasz Mogilski

- Zast pca Przewodnicz cej Rady Nadzorczej

100 000

Wojciech Heydel

- Członek Rady Nadzorczej

-

Janusz Pajka

- Członek Rady Nadzorczej

-

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

-

Zbigniew Stabiszewski

- Członek Rady Nadzorczej

-

Zbigniew Szczypi ski

- Członek Rady Nadzorczej

360

Warto

nominalna jednej akcji RAWLPLUG S.A. wynosi 1 zł.

1.4.4. INFORMACJE O Ł CZNEJ WARTO CI WYNAGRODZE I NAGRÓD WYPŁACONYCH LUB
NALE NYCH DLA OSÓB ZARZ DZAJ CYCH I NADZORUJ CYCH
Wynagrodzenia wypłacone lub nale ne dla osób zarz dzaj cych (w tys. zł):
1.01.2016 - 31.12.2016

Osoby zarz dzaj ce
Radosław Koelner

742

w tym z tyt. pełnienia funkcji we władzach jed. podporz dkowanych
Piotr Kopydłowski

270

- Członek Zarz du ds. Finansowych

506

w tym z tyt. pełnienia funkcji we władzach jed. podporz dkowanych

158

Wynagrodzenia wypłacone lub nale ne dla osób nadzoruj cych (w tys. zł):
1.01.2016 - 31.12.2016

Osoby nadzoruj ce
Krystyna Koelner

- Przewodnicz ca Rady Nadzorczej

Tomasz Mogilski

- Zast pca Przewodnicz cej Rady Nadzorczej

27

Wojciech Heydel

- Członek Rady Nadzorczej

22

Janusz Pajka

- Członek Rady Nadzorczej

14

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

14

Zbigniew Stabiszewski

- Członek Rady Nadzorczej

22

Zbigniew Szczypi ski

- Członek Rady Nadzorczej

22

152

Na dzie 31.12.2016 r. pomi dzy RAWLPLUG a osobami zarz dzaj cymi nie były zawarte adne umowy przewiduj ce
rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia tych osób z zajmowanego stanowiska bez wa nej przyczyny ani
w przypadku, gdy ich odwołanie lub zwolnienie nast piłoby z powodu poł czenia Spółki przez przej cie.
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1.5. EMISJA AKCJI
Nie dotyczy.

1.6. PROGRAM AKCJI PRACOWNICZYCH
W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych.

1.7. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ DZANIA SPÓŁK
W chwili obecnej nie przewiduje si zmian w podstawowych zasadach zarz dzania RAWLPLUG S.A.

2.

CZYNNIKI ZEWN TRZNE I WEWN TRZNE ISTOTNE DLA
ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

2.1. CZYNNIKI ZEWN TRZNE
2.1.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA
MONTA OWEJ

ORAZ

KONIUNKTURA

W

BRAN Y

BUDOWLANO

-

Na rynku krajowym popyt w bran y budowlano-monta owej w 2016 r. był niestabilny. Po dobrym I półroczu nast piło
spowolnienie, a niektóre segmenty rynku w II półroczu zanotowały spadek. Jednak w okresie tym zostało
przeprowadzonych wiele działa

aktywuj cych sprzeda . Do najwa niejszych z nich nale ały: nowa jako

w merchandisingu oraz system ekspozycji produktów RAWLPLUG (POS).
Działania merchandisingowe zostały rozpocz te w 2015 roku, a w 2016 r. weszły w faz wykonawcz i obj ły swym
zasi giem blisko 500 kontrahentów, w efekcie które doprowadziły do wzrostu sprzeda y u klientów obj tych projektem
o ponad 20%.
Nast pnym obszarem aktywno ci rozwojowych było rozpocz cie wdra ania systemu ekspozycji produktów marki
RAWLPLUG (POS), jako bardzo wa nego elementu budowania marki premium na rynku hurtowym i detalicznym.
Projekt ten uzupełnił ofert i spowodował szybszy rozwój sprzeda y, która w tym segmencie produktów rozwin ła si
o 13%.
Konsekwencj powy szych działa , a wi c aktywnym promowaniem marek własnych, było stopniowe ograniczenie
oferty handlowej o marki obce. W stosunku do poprzedniego roku sprzeda marek obcych spadła o 11%, jednak spadek
ten został w pełni zrekompensowany wzrostem sprzeda y marek własnych, co dodatkowo pozytywnie wpłyn ło na
osi gane mar e.
W efekcie prowadzonych prac sprzeda na rynku krajowym (dotyczy tylko bran y budowlano-monta owej) wzrosła
o 4,1% w stosunku do zeszłego roku, co przy niestabilnym popycie oraz zmianie portfolio produktów nale y uzna za
du y sukces.
Powy sze działania aktywuj ce sprzeda b d kontynuowane w 2017 roku i przyczyni si do umocnienia pozycji
RAWLPLUG S.A. na rynku oraz wzrostu konkurencyjno ci i budowania relacji z partnerami biznesowymi na
najwy szym poziomie.
Rynki eksportowe w 2016 roku charakteryzowały si dobr koniunktur . Szczególnie było to widoczne na rynkach
Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu oraz na nowych rynkach takich jak Azja i Australia, na których wzrost
sprzeda y osi gał warto ci dwucyfrowe. Wzrost został zrealizowany wył cznie na produktach marki RAWLPLUG, co
pozytywnie przeło yło si na budow mar y oraz potwierdziło, e marka ta stanowi główn sił nap dow rozwoju
eksportu RAWLPLUG S.A. oraz całej Grupy RAWLPLUG.
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Po ród krajów Europy Zachodniej najwi ksze dynamiki sprzeda y zostały osi gni te na rynku szwedzkim, irlandzkim
oraz brytyjskim. S to rynki bardzo wymagaj ce i mocno konkurencyjne, jednak produkty RAWLPLUG doskonale na
nich si odnajduj .
W obszarze krajów niemieckoj zycznych podj te działania promocyjne wysokoprzetworzonych produktów
spowodowały,

e oferta handlowa RAWLPLUG S.A. zacz ła spotyka

si z coraz wi kszym zainteresowaniem

potencjalnych klientów. Produkty RAWLPLUG S.A. o wysokich parametrach technicznych, potwierdzonych
aprobatami ETA s w stanie konkurowa z najwi kszymi uczestnikami rynków w zakresie zamocowa chemicznych,
mechanicznych oraz lekkich. Perspektywy rozwoju współpracy w tym regionie wygl daj bardzo korzystnie.
W przypadku Europy rodkowej motorem wzrostu był rynek w gierski, który od lat stabilnie si rozwija oraz osi ga
bardzo dobre wyniki finansowe. Drugim rynkiem, na którym bardzo dobrze rozwijała si sprzeda był rynek słowacki.
Wyj tkiem były rynki regionu FSU (kraje byłego ZSRR), na których w wyniku zawirowa gospodarczo-politycznych
oraz spadku cen ropy naftowej, sytuacja w dalszym ci gu jest trudna. Rosyjski rynek budowlany wci

odczuwa skutki

kryzysu, czego efektem s mocno ograniczone inwestycje w bran y. Dodatkowymi czynnikami ograniczaj cymi wzrost
w tym regionie jest zorientowanie lokalnego popytu na produkty z kategorii niskiej ceny kosztem produktów
wysokojako ciowych, jak równie stopniowe wzmacnianie znaczenia wyrobów pochodzenia rosyjskiego. Ostatni z tych
czynników stanowi coraz wi ksz barier rynkow , jednak z uwagi na fakt, e Grupa RAWLPLUG posiada zakład
produkcyjny w obwodzie kaliningradzkim, otwiera to du

szans na rozwój dla rosyjskiej spółki zale nej Koelner

Trading KLD LLC. Dlatego te w 2017 roku planowana jest rozbudowa obecnego parku maszynowego. Umo liwi ona
poszerzenie oferty handlowej o produkty wytwarzane lokalnie oraz znacz co poprawi efektywno

kosztow ,

wzmacniaj c tym samym pozycj konkurencyjn Grupy RAWLPLUG w regionie.
W trudniejszej sytuacji znajduje si Ukraina, która zanotowała spadek popytu na rynku budowlanym. Najistotniejszym
powodem s działania militarne na wschodzie kraju, gdzie głównie ulokowany jest przemysł Ukrainy, a tak e bardzo
trudna sytuacja bud etowa pa stwa, które ograniczyło inwestycje budowlane i infrastrukturalne do rekordowo niskiego
poziomu oraz spadek siły nabywczej waluty lokalnej. Dodatkowo, bardzo odczuwalny dla firm jest trudny dost p do
finansowania kredytowego oraz jego wysoki koszt (w ci gu dwóch lat z Ukrainy znikn ło 86 banków). Jednak pomimo
tak niekorzystnych warunków dla funkcjonowania, spółka Koelner-Ukraine LLC wypracowuje zyski. Dzieje si tak
dzi ki optymalizacji struktury firmy, cisłej kontroli kosztów oraz wykorzystywanie szans w niektórych segmentach
rynkowych. Przykładem mo e by bran a remontowa w kanałach sprzeda y DIY oraz Trade, która dzi ki transferom
pieni nym dokonywanym przez pracowników ukrai skich pracuj cych za granic do kraju, skutecznie broni si przed
recesj .
2.1.2. RYNEK PRACY I CENY IMPORTOWANYCH TOWARÓW I PÓŁPRODUKTÓW Z DALEKIEGO
WSCHODU
Na pocz tku 2016 roku na rynkach surowcowych widoczne były znacz ce podwy ki cen na podstawowe surowce,
w które zaopatruje si RAWLPLUG S.A., po czym, na przełomie I i II kwartału nast pił ich spadek. Ceny te jednak nie
powróciły do poziomów wyj ciowych i kształtuj si obecnie na poziomach wy szych ni przed ich wzrostem.
Podwy ki te negatywnie wpływały na mar owo

w kolejnych kwartałach, jednak z drugiej strony zostały one

złagodzone przez umocnienie złotówki w stosunku do dolara ameryka skiego (podstawowy strumie zakupów Spółki
wyra ony jest w USD) oraz implementacj podwy ek cenników sprzeda owych na wybrane asortymenty. Dodatkowym
czynnikiem broni cym utrzymanie mar jest kontynuacja wzrostu sprzeda y produktów bardziej przetworzonych, a tym
samym generuj cych wy sze mar e.
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2.1.3. KURSY WALUTOWE
W przypadku globalnych przepływów gotówkowych RAWLPLUG S.A. eksponowana jest na kurs EUR/USD.
Ze wzgl du na specyfik

oraz zakres terytorialny prowadzonej działalno ci, Spółka dysponuje nadwy k

EUR

(sprzeda przede wszystkim w EUR) oraz niedoborem USD (import dalekowschodni). Obecna skala konwersji EUR na
USD jest stosunkowo niewielka (ok. 600 tys. EUR miesi cznie), jednak zawierane były kontrakty terminowe typu
forward by zabezpieczy pozycje walutowe.
W 2016 r. RAWLPLUG S.A. zrealizowała cztery kontrakty terminowe forward na ł czn kwot 3 500 tys. EUR/USD.
W wyniku rozliczenia tych transakcji RAWLPLUG S.A. zrealizowała zysk w kwocie 442 tys. zł, który został wykazany
w przychodach finansowych w rachunku zysków i strat. Na dzie 31.12.2016 r. RAWLPLUG S.A. posiadała jeden
niezrealizowany kontrakt terminowy, jego wycena na dzie 31.12.2016 r. wyniosła 127 tys. zł i została odniesiona na
przychody finansowe.
W przypadku wycen walutowych pozycji bilansowych Zarz d d y do maksymalnego zrównowa enia pozycji
walutowych poprzez hedging naturalny.

2.1.4. STOPY PROCENTOWE
Ze wzgl du na znacz cy udział zadłu enia kredytowego w finansowaniu RAWLPLUG S.A. poziom stóp procentowych
ma bezpo redni wpływ na wyniki finansowe. Ostatnia zmiana stóp procentowych w Polsce miała miejsce 5.03.2015 r.
i w najbli szych miesi cach nie przewiduje si kolejnych.
2.1.5. CENY SUROWCÓW
Najwa niejszym surowcem dla RAWLPLUG S.A. jest granulat tworzywa sztucznego. Jego ceny w 2016 roku
podlegały tendencjom wzrostowym w lad za wzrostami cen ropy naftowej.

2.2. CZYNNIKI WEWN TRZNE

Organizacja została wła ciwie przygotowana do uzyskania optymalnej efektywno ci. Analiza oferty asortymentowej,
koncentracja na grupach produktowych pozwalaj cych wykorzysta przewagi konkurencyjne, wdro enie rozwi za
zarz dczych w zakresie sprzeda y i marketingu (merchandising, system ekspozycji RAWLPLUG), to główne
aktywno ci, które b d kontynuowane w roku 2017.
Przeprowadzone w ostatnich latach zmiany w zakresie lepszej organizacji sprzeda y, produkcji i marketingu pozwalaj
na uzyskiwanie optymalnej efektywno ci i maksymalnego wykorzystania potencjału RAWLPLUG S.A. Istotne nakłady
inwestycyjne przeznaczone na park maszynowy zwi kszyły wydajno , co przekłada si
produktow , wy sz konkurencyjno

na lepsz

dost pno

cenow oraz unowocze nienie oferty produktowej.

Nowa strategia marketingowa, a tak e uporz dkowanie oferty produktowej oraz unowocze nienie i ujednolicenie
systemu opakowa , maj na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku RAWLPLUG S.A. jako dostawcy wysokiej
jako ci produktów dla bran y budowlanej. Jest to kolejny krok na drodze do realizacji celu strategicznego, jakim jest
bycie dostawc pierwszego wyboru.
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2.3. STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU
Zrównowa ony rozwój jest jednym z filarów działalno ci RAWLPLUG S.A. i całej Grupy RAWLPLUG, dlatego
Spółka nieustannie pracuje nad wdra aniem rozwi za i systemów zgodnych z przyj t strategi w tym zakresie.
Odpowiedzialny biznes stanowi dla RAWLPLUG S.A. i Grupy podstaw planowania nowych działa oraz klucz do
usprawniania dotychczasowych procesów, dzi ki czemu RAWLPLUG S.A. cieszy si

zaufaniem partnerów

biznesowych i szacunkiem klientów.
W ramach realizacji strategii zrównowa onego rozwoju RAWLPLUG S.A. oraz Grupa RAWLPLUG systematycznie
implementuje rozwi zania w zakresie zarz dzania, społecznej odpowiedzialno ci biznesu, ochrony rodowiska oraz
ła cucha dostaw. Najwa niejszymi wydarzeniami w 2016 r. w ka dym z obszarów były:
Zarz dzanie – komunikacja z interesariuszami
•

Publikacja raportu zrównowa onego rozwoju za rok 2015.

Przygotowany raport roczny podsumowuje działania z zakresu zrównowa onego rozwoju podj te w Grupie
RAWLPLUG. Zaprezentowane zostały w nim dotychczasowe osi gni cia oraz zdefiniowane przez Grup

cele

i długofalowe plany na przyszło . Raport jest dost pny na stronie sustainable.rawlplug.com. Pokazuje, jak
konsekwentnie realizowany jest główny cel rodowiskowy Grupy – zmniejszenie ladu w glowego. W roku 2015
w przeliczeniu na 1 euro przychodu, lad w glowy zredukowany został o 7,5% w stosunku do roku 2014.
•

Uczestnictwo Prezesa Zarz du RAWLPLUG S.A. Radosława Koelnera w panelu dyskusyjnym na Polskim Forum
Ekonomicznym (Polish Economic Forum – PEF) w Londynie, które jest najwi kszym wydarzeniem po wi conym
polskiej gospodarce, odbywaj cym si poza granicami naszego kraju.

Organizatorem forum było LSE SU Polish Business Society – stowarzyszenie polskich studentów działaj ce
w London School of Economics and Political Science (LSE). Tematem przewodnim sesji, w której brał udział Prezes
RAWLPLUG S.A., było wykorzystanie potencjału polskich przedsi biorstw w obecnych, burzliwych czasach.
•

Weryfikacja i aktualizacja strategii rozwoju na lata 2013-2018.

Grupa RAWLPLUG zweryfikowała i zaktualizowała aktualny dokument strategiczny. Dokonano podsumowania
osi gni tych celów, usuni to te zdeaktualizowane oraz przemy lano realizacj nowych. Celem nadrz dnym Grupy jest
zrównowa ony rozwój, który b dzie realizowany poprzez nast puj ce cele strategiczne: kontynuacja ekspansji
mi dzynarodowej, poprawa efektywno ci wewn trznej oraz innowacje.
•

Przygotowanie Strategii Komunikacji Korporacyjnej RAWLPLUG, która ma wspiera realizacj Strategii Rozwoju
RAWLPLUG 2013-2018 mi dzy innymi poprzez projekty usprawniaj ce komunikacj

wewn trzn

oraz

zewn trzn . Wszystkie cele zawarte w dokumencie strategicznym maj na celu realizowanie głównych zało e
strategii rozwoju.
Inicjatywy Społecznej Odpowiedzialno ci Biznesu – Corporate Social Responsibility (CSR)
•

„XXXI Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”.

Obj cie przez Koelner Polska Sp. z o.o. nale c do Grupy RAWLPLUG głównego patronatu nad wydarzeniem „XXXI
Warsztaty

Pracy

Projektanta

Konstrukcji”

b d cym

cykliczn

imprez

dla

projektantów,

wykonawców

i pracowników nadzoru budowlanego. Impreza zorganizowana została przez katowicki oddział Polskiego Zwi zku
In ynierów i Techników Budownictwa i jest najwi kszym wydarzeniem ogólnopolskim tego typu w bran y.
•

Inicjatywa „Mebel marze 2016”.

12/45

Sprawozdanie Zarz du z działalno ci spółki RAWLPLUG S.A.
za okres od 1.01 do 31.12.2016 roku

Marka GLOBUS, b d ca mark własn Grupy RAWLPLUG, po raz kolejny zaanga owała si w inicjatyw „Mebel
marze 2016” organizowan przez Wydawnictwo meble.pl. Ufundowana nagroda specjalna trafiła do r k studentki
Architektury Wn trz Akademii Sztuk Pi knych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Renowacja Domu Samotnej Matki w Chyliczkach.

•

Wspieraj c studentów warszawskich uczelni technicznych, remontuj cych Dom Samotnej Matki w Chyliczkach
w ramach programu Workcamp, Grupa po raz kolejny przekazała zamocowania i narz dzia przydatne podczas prac
renowacyjnych.
Ufundowanie indeksów Uniwersytetu Dzieci.

•

We wrze niu 2016 r. RAWLPLUG S.A. po raz drugi ufundowała indeksy na Uniwersytet Dzieci dzieciom
pracowników spółki we Wrocławiu. W ci gu najbli szego roku akademickiego b d one brały udział w zaj ciach
rozwijaj cych wiedz i zamiłowanie do nauki.
Współfinansowanie kosztów wyjazdu reprezentacji Polski Ultimate na Mistrzostwa wiata 2016.

•

Grupa RAWLPLUG sfinansowała cz

kosztów wyjazdu reprezentacji Polski w Ultimate (Frisbee) na Mistrzostwa

wiata World Ultimate & Guts Championships 2016 do Londynu. W zawodach wzi ło udział blisko 3000 zawodników
z 39 krajów.
•

Kolonie letnie dla towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wspieraj c kolonie dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu, RAWLPLUG S.A.
dofinansowała ich organizacj . Wakacje nad morzem sp dziło w tym roku blisko 500 dzieci w wieku szkolnym.
•

Noc Laboratoriów – dialog z interesariuszami.

W dniu 8.11.2016 r. Grupa RAWLPLUG wzi ła udział w wydarzeniu „Noc Laboratoriów”. W ramach tego wydarzenia
przeprowadzono otwarte prezentacje w Laboratorium Mechanicznym dla go ci z zewn trz – głównie studentów
i rodziców z dzie mi. Mieli oni szans zapozna si z wiedz na temat zamocowa

oraz nowoczesnych metod

badawczych, jakie stosuje laboratorium mechaniczne RAWLPLUG S.A.
•

Budowanie relacji mi dzy wiatem nauki a biznesu – uczestnictwo w wydarzeniu „Inkubatory Innowacyjno ci”.

Rozwijanie współpracy z innowatorami i współpraca z uczelniami doskonale wpisuj si w strategi rozwoju, dlatego
Grupa

RAWLPLUG

zaanga owała

si

w

projekt

„Inkubatorów

Innowacyjno ci”

zainaugurowany

w listopadzie przez firm 3M Poland Sp. z o.o. W trakcie panelu dyskusyjnego i licznych prezentacji omówiono
najcz stsze bariery, jakie stoj na drodze do owocnej współpracy, sposoby finansowania, a tak e zdefiniowano, czym
jest innowacja. Spotkanie było okazj do publicznego przedstawienia oferty Grupy zwi zanej z praktykami, sta ami
zawodowymi oraz innymi formami współpracy ze wiatem nauki.
•

Udział Grupy RAWLPLUG w spotkaniu dialogowym.

Grupa RAWLPLUG anga uje si w dialog z interesariuszami i wspólnie z firm 3M Poland Sp. z o.o. oraz innymi
lokalnymi społeczno ciami biznesowymi i naukowymi zastanawia si , jak zwi kszy

pozytywne oddziaływanie

społeczne w najbli szych latach. Podczas spotkania wymieniano si pomysłami na skuteczne realizowanie zało e oraz
budowanie strategii zrównowa onego rozwoju.
•

Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

W ramach akcji „Szlachetna Paczka” Grupa RAWLPLUG przekazała narz dzia i elektronarz dzia potrzebne do
remontu mieszkania dla potrzebuj cej, wielodzietnej rodziny.
•

Pozłacane zamocowania na aukcji dla Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy.
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Z inicjatywy spółki zale nej Koelner Ła cuckiej Fabryki rub Sp. z o.o. przekazano na aukcj dwie sztuki pozłacanych
23,5-karatowym złotem zamocowa budowlanych. Dochód z ich sprzeda y został przekazany w cało ci na rzecz
WO P.
Wsparcie finansowe dla centrum rehabilitacji „ ródło”.

•

Z inicjatywy spółki zale nej Koelner-Ukraine LLC organizacja wzi ła udział w imprezie charytatywnej na rzecz
centrum rehabilitacji „ ródło”, która pomaga dzieciom z parali ami, zespołem Downa oraz innymi chorobami
rozwojowymi. Całkowity dochód z imprezy przekazano na potrzeby centrum i jego pacjentów.
Sponsoring
Propagowanie aktywno ci sportowej dzieci i młodzie y.

•

Grupa anga uje si

w propagowanie aktywno ci sportowej dzieci i młodzie y, poprzez długofalowe wspieranie

programu „Wrocław Kocha Koszykówk ”. Grupa sponsoruje klub koszykarski WKS l sk Wrocław oraz profesjonaln
siatkarsk Orlen Lig i Plus Lig .
W 2016 roku Grupa RAWLPLUG współpracowała z dolno l skim Klubem Avasatare Taekwon-Do, który zrzesza
blisko 100 osób w ró nych grupach wiekowych. Chc c kontynuowa sukces klubu i wspiera rozwój zawodników,
marka KOELNER – jedna z czterech marek własnych Grupy RAWLPLUG – sponsorowała działalno

Avasatare

Taekwon-Do. Dzieciom pracowników RAWLPLUG S.A. umo liwiono udział w letnim obozie sportowym
organizowanym przez Avasatare Taekwon-Do.
Przekazanie rodków grupie tanecznej Fame Kids.

•

rodki finansowe przeznaczono na wzi cie udziału w Mistrzostwach Europy Federacji WADF. Zespół wyta czył
ł cznie 6 medali, w tym Mistrzostwo Europy – kat. do 11 lat Trio oraz Mistrzostwo Europy – kat. do 11 lat Formacje
Showcase.
•

Dofinansowanie wyjazdu uczniów Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Przekazane rodki pieni ne przeznaczono na wyjazd i udział uczniów w finale mi dzynarodowego, kreatywnego
programu edukacyjnego Destination Imagination w Knoxville w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Wrocławianie zostali zwyci zcami finału w kategorii „Na ju ”, jury doceniło ich kreatywno

w przygotowywaniu

strojów z dost pnych materiałów.
Ochrona rodowiska
•

Wymiana samochodów floty.

Stale wdra aj c rozwi zania, które pozwalaj stopniowo obni a emisj dwutlenku w gla, Grupa RAWLPLUG kładzie
szczególny nacisk na polityk

flotow . Zgodnie ze strategi

odpowiedzialno ci ekologicznej w 2016 roku

przeprowadzona została wymiana samochodów firmowych w polskich siłach sprzeda owych. Wpłynie ona
bezpo rednio na redukcj

ladu w glowego docelowo o 165 ton CO2 rocznie. W 2016 r. do floty wprowadzonych

zostało 50 samochodów z silnikami hybrydowymi.
•
We

Warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków.
wrze niu

i

w

pa dzierniku

Grupa

RAWLPLUG

przeprowadziła

cykl

warsztatów

ekologicznych

we wrocławskich przedszkolach w ramach wolontariatu pracowniczego. W warsztatach wzi ło udział ł cznie 179
dzieci.
•

Aplikacja wewn trzna – wspólne podró e słu bowe.
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Pracownicy Grupy RAWLPLUG otrzymali aplikacj , dzi ki której mog ł czy podró e słu bowe, przekazywa paczki
lub przesyłki, redukuj c tym samym koszt transportu, zu ycie paliwa i lad w glowy.
Ła cuch Dostaw – zorientowanie na klienta
•

Aplikacja EasyFix PRO.

Ceniona przez specjalistów na rynku zamocowa

aplikacja EasyFix, pozwalaj ca projektowa

mocowania

z wykorzystaniem produktów marki RAWLPLUG, została rozbudowana do wersji PRO. Poprawiony został interface
programu, dzi ki czemu obsługuje si go sprawniej, a wprowadzone funkcjonalno ci pozwalaj na szerszy zakres
oblicze i wygodniejsze uzupełnianie, czy podgl d danych.
•

Audyty energetyczne.

We wrze niu 2016 r. odbyły si

audyty energetyczne w zakładach produkcyjnych we Wrocławiu, Ła cucie

i Bielsku-Białej. Miały one na celu zweryfikowanie sposobów na jeszcze skuteczniejsze oszcz dzanie energii
elektrycznej, co jest obecnie w Polsce priorytetem dla du ych fabryk. W pó niejszej perspektywie Grupa mo e stara
si dodatkowo o pozyskanie Białego Certyfikatu, czyli wiadectwa potwierdzaj cego zaoszcz dzenie okre lonej ilo ci
energii w wyniku inwestycji poprawiaj cych efektywno .

2.4. PERSPEKTYWY ROZWOJU
Głównymi kierunkami zmian kontynuowanych w zakresie rozwi za logistycznych i sprzeda owych b d : poszerzenie
oferty produktowej i poprawa jako ci dystrybucji oraz efektywne wspieranie sprzeda y.

2.5. STRATEGIA ROZWOJU
Głównym zało eniem strategii RAWLPLUG S.A. w 2016 roku było umacnianie pozycji na rynkach, na których Spółka
była ju obecna. Obrana strategia b dzie kontynuowana w 2017 roku, co oznacza dalsze działania maj ce na celu
wzmocnienie pozycji spółek zagranicznych Grupy RAWLPLUG poprzez ich restrukturyzacj , wprowadzanie do oferty
nowych, wysokomar owych produktów, a tak e pozyskiwanie klientów w nowych kanałach dystrybucji takich jak DIY
i OEM. Jednocze nie Grupa prowadzi działania maj ce na celu wej cie na nowe rynki, koncentruj c si w wi kszo ci
na rynkach pozaeuropejskich.
W tym celu, realizuj c jedno z podstawowych zało e strategicznych, jakim jest ekspansja zagraniczna, podj ta została
decyzja o nabyciu przez spółk zale n Rawlplug Middle East FZE magazynu w strefie wolnocłowej (Jafza) w Dubaju
(Zjednoczone Emiraty Arabskie). Nowy magazyn to kluczowy element strategicznego rozwoju RAWLPLUGS.A.
w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki, Indochin oraz Australii i Oceanii. B dzie on stanowił podstawowy hub
logistyczny bezpo rednio obsługuj cy powy sze regiony. Zast pi on obecnie dwa wynajmowane magazyny, co pozwoli
na zdecydowanie lepszy serwis na rynku lokalnym oraz umo liwi obsług nowych kierunków sprzeda owych z Dubaju,
a nie jak dotychczas z Polski. Obni eniu ulegn koszty działalno ci spółki w Dubaju oraz koszty transportu ponoszone
przez RAWLPLUGS.A. Inwestycja ta pierwotnie miała by zrealizowana w 2016 roku, jednak z uwagi na pojawienie
si mo liwo ci nabycia bardziej atrakcyjnej nieruchomo ci w istotnie korzystniejszej cenie, zostanie ona zrealizowana
w III kwartale 2017 r.
Kolejnymi elementami realizacji strategii Grupy było zało enie w 2016 roku spółki Rawlplug Singapore PTE. LTD.
z siedzib w Republice Singapuru oraz rozpocz cie prac zmierzaj cych do zało enia spółki handlowej w Chi skiej
Republice Ludowej. Działanie te wpisuj si w główne zało enia pozaeuropejskie ekspansji RAWLPLUG S.A.
Głównym zało eniem strategii RAWLPLUG S.A. i Grupy RAWLPLUG na rok 2017 jest skupienie swojej aktywno ci
na zaawansowanych technologicznie grupach produktowych, w których Grupa posiada kompetencje produkcyjne oraz
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d enie do dystrybucji we wszystkich dost pnych kanałach sprzeda y. Obsługa kanałów dystrybucji odbywa si b dzie
zarówno poprzez spółki zale ne, jak i centraln spółk RAWLPLUG S.A., w zale no ci od lokalnych uwarunkowa .
Rynki europejskie pozostaj niezmiennie kluczowymi rynkami, jednak RAWLPLUG S.A. rozwija swoje aktywno ci
równie na rynkach Bliskiego Wschodu, Australii, Ameryki Południowej, rodkowo-Wschodniej Azji oraz Afryki.

3.
W zwi zku z tym,

SEZONOWO

e głównym odbiorc

SPRZEDA Y

produktów i towarów RAWLPLUG S.A. jest przemysł budowlano-

monta owy, wyst puje zjawisko sezonowo ci sprzeda y. Najwi ksze przychody ze sprzeda y Spółka realizuje
w trzecim kwartale roku, za najmniejsze w czwartym. Ze wzgl du na zwi kszanie si udziału sprzeda y narz dzi
i elektronarz dzi r cznych w strukturze przychodów RAWLPLUG S.A., charakteryzuj cych si mniejsz sezonowo ci
ni mocowania budowlane, zjawisko sezonowo ci ulega osłabieniu. Sezonowo

sprzeda y jest charakterystyczna

zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu RAWLPLUG S.A.

4.

RÓDŁA ZAOPATRZENIA

Towary handlowe, jak i surowce, w które zaopatruje si Spółka to zarówno artykuły o małym (np. tworzywa sztuczne,
stal),

rednim (np. wkr ty, normalia

rubowe, proste narz dzia), jak i wysokim stopniu przetworzenia

(elektronarz dzia). Zamawiane s one na bie co od dostawców krajowych i europejskich, a tak e od dostawców
azjatyckich (Tajwan, Malezja, Chiny). Dostawcy nie posiadaj wył czno

na dostawy jakiegokolwiek asortymentu.

Ka dy towar ma ródło alternatywne, co wynika te z długoterminowej strategii Spółki.
aden dostawca nie przekroczył równie 10% progu w strukturze zakupów.

5.

INWESTYCJE ORAZ BADANIA I ROZWÓJ

5.1. INWESTYCJE SPÓŁKI
w tys. zł
rok 2016
Niefinansowe aktywa trwałe, w tym:
Maszyny i urz dzenia
Budynki i budowle

20 210
18 027
1 539

Oprogramowanie

221

Grunty

183

Badania i rozwój

108

rodki transportu
Pozostałe rodki trwałe
Finansowe aktywa trwałe, w tym:
Udzielone po yczki
RAZEM

75
57
22 791
22 791
43 001
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Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 2016 roku wyniosły 20 210

tys. zł i dotyczyły przede

wszystkim rozbudowy i odtworzenia parku maszynowego oraz modernizacji budynków i budowli.
Inwestycje na finansowe aktywa trwałe Spółki w kwocie 22 791 tys. zł obejmowały (w tys. zł):
udzielenie po yczki długoterminowej Koelner Trading KLD LLC

11 000

udzielenie po yczki długoterminowej Amicus Poliniae Sp. z o.o.

8 893

udzielenie po yczki długoterminowej Rawlplug Ireland (Export) Ltd

2 542

udzielenie po yczki długoterminowej Rawlplug Portugal Lda

286

udzielenie po yczki długoterminowej Meadowfolk Holdings Ltd

40

udzielenie po yczki długoterminowej Farmlord Trading Ltd

30

W 2016 roku Spółka nie poniosła istotnych nakładów na ochron

rodowiska naturalnego.

5.2. BADANIA I ROZWÓJ
Do najwa niejszych osi gni

RAWLPLUG S.A. w zakresie bada i rozwoju w 2016 r. nale y zaliczy :

opracowanie technologii procesu wtrysku bezpo redniego kopolimeru polipropylenu z wypełniaczem
w postaci w glanu wapnia,
opracowanie technologii procesu wtrysku bezpo redniego granulatu tworzyw sztucznych z zamkni tym
obiegiem recyklingu,
uruchomienie linii produkcyjnych do produkcji opakowa detalicznych z wykorzystaniem automatycznej
aplikacji etykiet i jednoczesnym zadrukiem termotransferowym,
uruchomienie nowego systemu badawczego, umo liwiaj cego wykonywanie bada

wytrzymało ci na

cinanie zamocowa mechanicznych i wklejanych w zakresie do 200kN,
przygotowanie programów badawczych oraz uruchomienie maszyny wytrzymało ciowej dedykowanej do
bada dynamicznych w zakresie do 20kN,
wdro enie produkcyjne ł czników ISOPLUG do mocowania elementów na fasadach budynków,
opracowanie i wdro enie do produkcji ł czników izolacji dachowej,
uzyskanie aprobaty technicznej AT dla kotew mechanicznych z kontrolowanym momentem dokr cania,
uzyskanie aprobaty technicznej AT dla ł czników dachowych typku K-GOK,
wdro enie produkcyjne ł czników KWX do mocowania elementów na fasadach budynków,
zako czenie fazy prototypowania ł cznika fasadowego R-TFIX-8S do monta u powierzchniowego
i zagł bionego,
zako czenie fazy prototypowania ł cznika fasadowego R-TFIX-8M z punktow przenikalno ci ciepln
0,001 W/K,
zako czenie fazy prototypowania sezonowych, hybrydowych mieszanek chemicznych R-KER-II,
uzyskanie raportu z bada sejsmicznych dla kotew chemicznych R-KEX-II,
uzyskanie raportu z bada sejsmicznych dla kotew chemicznych R-KER-II,
uzyskanie raportu z bada sejsmicznych dla kotew mechanicznych R-HPT-II,
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opracowanie technologii przeprowadzania bada krucho ci wodorowej dla ł czników mechanicznych,
uzyskanie europejskiej oceny technicznej dla kotew chemicznych PSC,
uzyskanie europejskiej oceny technicznej dla kotew chemicznych R-CAS-V,
uzyskanie aprobaty IBDiM dla kotew chemicznych,
uzyskanie nowelizacji krajowej aprobaty technicznej dla kotew mechanicznych R-XPT-A4.

5.3. PLANY NA 2017 ROK
W roku 2017 planowane s nakłady inwestycyjne w wysoko ci 7 902 tys. zł. Dotyczy one b d przede wszystkim
nakładów na (w tys. zł):
rozbudow parku maszynowego

916

budow , rozbudow i modernizacj budynków i budowli

4 892

warto ci niematerialne i prawne

605

badania i rozwój, w tym planowane nakłady zwi zane z uzyskaniem aprobat

1 044

informatyzacj

445

Inwestycje RAWLPLUG S.A. finansowane b d ze rodków własnych oraz z wykorzystaniem leasingu.
W 2017 roku Spółka nie planuje istotnych nakładów na ochron

6.

rodowiska naturalnego.

KADRY

Zgodnie ze stanem na dzie 31.12.2016 r. w RAWLPLUG S.A. zatrudnione był 422 osoby.
Przeci tne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w roku 2016 przedstawia poni sza tabela:
w osobach
Zatrudnienie

rok 2016

Pracownicy bezpo rednio produkcyjni

155

Pracownicy po rednio produkcyjni

106

Pracownicy logistyki

113

Pracownicy sprzeda y

21

Pozostali

22

Razem

418

W Spółce dominuj pracownicy z wykształceniem rednim.
Polityka kadrowa Spółki opiera si na promowaniu rozwoju zawodowego pracowników oraz tworzeniu bezpiecznych
warunków pracy. Spółka stara si

zatrudnia

osoby maj ce wykształcenie

rednie techniczne i wy sze.

RAWLPLUG S.A., jako pracodawca nie dyskryminuje pracowników oraz zapewnia równe traktowanie oraz warunki
zatrudnienia.
Polityka motywacyjna Spółki realizowana jest poprzez zwi zanie wysoko ci płac pracowników z realizowanymi
zadaniami.
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7.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI

W poni szej tabeli przedstawiono transakcje z jednostkami powi zanymi obejmuj ce:
nale no ci netto na dzie 31.12.2016 r. z wył czeniem nale no ci z tytułu po yczek,
zobowi zania na dzie 31.12.2016 r. z wył czeniem zobowi za z tytułu po yczek,
przychody za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r. obejmuj ce przychody ze sprzeda y produktów, usług,
towarów, materiałów, rodków trwałych, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe w tym
z tytułu otrzymanych dywidend i odsetek od udzielonych po yczek oraz przychody z tytułu udzielonych
gwarancji i por cze ,
zakupy za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r. obejmuj ce zakupy towarów, materiałów i usług oraz rodków
trwałych, a tak e czynsz inicjalny uj ty w rozliczeniach mi dzyokresowych kosztów. W pozycji tej uj to
równie

koszty finansowe z tytułu odsetek od otrzymanych po yczek oraz koszty z tytułu otrzymanych

gwarancji i por cze .
w tys. zł
Przychody
Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.

Zakupy

Nale no ci

Zobowi zania

903

4 215

57

3 722

1 774

3 033

-

1 336

125

-

-

-

8 995

110

332

-

-

180

-

-

Koelner Hungária Kft

9 976

38

1 171

-

Koelner Deutschland GmbH

3 061

-

250

-

Fabryka Pił i Narz dzi Wapienica Sp. z o.o.
Koelner Centrum Sp. z o.o.
Koelner CZ s.r.o.
Koelner Romania SRL

Koelner Vilnius UAB

5 042

1 219

401

148

12 077

170

5 313

-

Rawl Scandinavia AB

5 063

47

260

-

Koelner Ła cucka Fabryka rub Sp. z o.o.

2 246

38 120

-

29 891

Rawlplug Middle East FZE

Rawlplug Ireland Ltd

3 409

132

827

-

Rawl France SAS

15 007

1 015

4 796

206

Rawlplug Ltd.

32 815

1 067

4 943

57

1 040

67

20

3

794

469

-

29

9

-

-

-

3 730

435

1 736

-

2

-

-

-

4 407

16 189

5

3 115

2

-

-

-

568

2 029

503

-

3 666

4 427

1 522

935

Stahl GmbH
Amicus Poliniae Sp. z o.o.
Rawlplug Ireland (Export) Ltd
Koelner Trading KLD LLC
Farmlord Tradning Ltd
Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
Meadowfolk Holdings Ltd
Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.
Koelner-Ukraine LLC
Koelner Polska Sp. z o.o.

166 698

1 527

4 554

-

Rawlplug Portugal Lda

243

2

-

-

Rawl Africa (PTY) Ltd

220

215

191

-

281 872

74 706

26 881

39 442

RAZEM
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Na dzie 31.12.2016 r. nale no ci brutto z tytułu udzielonych po yczek wyniosły 55 939 tys. zł, w tym:
22 727 tys. zł od Amicus Poliniae Sp. z o.o.,
12 724 tys. zł od Koelner Trading KLD LLC,
8 997 tys. zł od Rawlplug Ireland Ltd,
8 280 tys. zł od Rawlplug Middle East FZE,
1 063 tys. zł od Rawl Africa (Pty) Ltd
824 tys. zł od Rawlplug Ireland (Export) Ltd
768 tys. zł od Koelner Romania SRL (w upadło ci),
420 tys. zł od Rawlplug Portugal LDA,
73 tys. zł od Meadowfolk Holdings Ltd.
63 tys. zł od Farmlord Trading Ltd,
W 2016 r. dokonano odpisu aktualizuj cego warto
420 tys. zł oraz rozwi zano odpis aktualizuj cy warto

po yczki udzielonej Rawlplug Portugal LDA w wysoko ci
po yczki udzielonej Koelner Romania SRL (w upadło ci)

w wysoko ci 180 tys. zł z tytułu jej cz ciowej spłaty. Na dzie 31.12.2016 r. odpis aktualizuj cy warto

po yczki

udzielonej Koelner Romania SRL (w upadło ci) wynosił 768 tys. zł.

Przychody finansowe z tytułu odsetek otrzymanych od po yczek w okresie 01.01 – 31.12.2016 r. wyniosły 1 152 tys. zł,
w tym:
795 tys. zł od Amicus Poliniae Sp. z o.o.,
182 tys. zł od Koelner Trading KLD LLC,
90 tys. zł od Rawlplug Ireland Ltd,
49 tys. zł od Rawlplug Middle East FZE,
20 tys. zł od Rawl Africa (Pty) Ltd,
9 tys. zł od Rawlplug Ireland (Export) Ltd,
3 tys. zł od Rawlplug Portugal LDA,
2 tys. zł od Farmlord Trading Ltd,
2 tys. zł od Meadowfolk Holdings Ltd.
Na 31.12.2016 r. zobowi zania z tytułu otrzymanych po yczek wyniosły 54 152 tys. zł, w tym:
18 909 tys. zł wobec Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.,
14 000 tys. zł wobec Koelner Ła cuckiej Fabryki rub Sp. z o.o.,
8 248 tys. zł wobec Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.,
6 688 tys. zł wobec Stahl GmbH,
3 300 tys. zł wobec FPiN Wapienica Sp. z o.o.,
3 007 tys. zł wobec Koelner Polska Sp. z o.o.
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Koszty finansowe z tytułu odsetek od otrzymanych po yczek w okresie 01.01 – 31.12.2016 r. wyniosły 1 644 tys. zł,
w tym:
592 tys. zł wobec Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.,
431 tys. zł wobec Koelner Ła cucka Fabryka rub Sp. z o.o.,
365 tys. zł wobec Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.,
103 tys. zł wobec Fabryki Pił i Narz dzi Wapienica Sp. z o.o.,
64 tys. zł wobec Stahl GmbH,
55 tys. zł wobec Koelner Polska Sp. z o.o,
25 tys. zł wobec Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.,
9 tys. zł wobec Rawlplug Ltd.

Na dzie

31.12.2016 r. RAWLPLUG S.A. posiadała zobowi zania warunkowe z tytułu por cze

i gwarancji

udzielonych spółkom powi zanym w ł cznej kwocie 104 099 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono
w poni szej tabeli.
Podmiot otrzymuj cy por czenie

Beneficjent

Zobowi zania z
tytułu udzielonych
gwarancji / por cze
w tys. zł

Tytuł
zabezpieczenia

Termin
obowi zywania
gwarancji /
por czenia

Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

44 480

kredyt

31.07.2018

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

19 958

kredyt

31.03.2018

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub

15 825

dostawy
/usługi

31.12.2017

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub ING Lease
Polska Sp. z o.o.

15 032

leasing

od 04.2017
do 01.2020

Koelner Polska Sp. z o.o.

Dostawcy handlowi

FPiN Wapienica Sp. z o.o.

Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

4 014

leasing

od 03.2019
do 09.2019

FPiN Wapienica Sp. z o.o.

Bank Handlowy
w Warszawie S.A

1 816

kredyt

31.05.2018

1 268

leasing

31.08.2019

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

Koelner Polska Sp. z o.o.

LeasePlan Fleet
Management (Polska)
sp. z o.o.

703

leasing

od 01.2017
do 05.2020

Koelner Polska Sp. z o.o.

Toyota Leasing Polska
Sp. z o.o.

496

leasing

od 04.2018
do 01.2019

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

349

leasing

od 04.2018
do 06.2020

Koelner Polska Sp. z o.o.

Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

142

leasing

od 03.2018
do 06.2018

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Dostawcy handlowi

16

dostawa/usługi

02.04.2019
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W 2016 roku RAWLPLUG S.A. otrzymała nowe gwarancje oraz zawarła aneksy do umów ju istniej cych.
W poni szej tabeli przedstawiono stan zobowi za na 31.12.21016 r. z tytułu otrzymanych przez RAWLPLUG S.A.
por cze :

Podmiot udzielaj cy por czenia

Beneficjent

Stan zobowi za
z tytułu
kredytów
por czanych
przez inne
podmioty

Okres, na jaki
zostało
udzielone
por czenie

Koelner Polska sp. z o.o.

Raiffeisen Bank
Polska S.A.

59 939

05.03.2018

FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.,
Koelner Ła cucka Fabryk rub sp. z o.o., Koelner Polska
Sp. z o.o.

Bank Handlowy
w Warszawie
S.A.

509

31.01.2018

Wszystkie transakcje pomi dzy jednostkami powi zanymi zawierane były na warunkach rynkowych, a ich charakter
i warunki wynikały z bie cej działalno ci operacyjnej, prowadzonej przez Spółk lub jednostk od niego zale n .

8. INFORMACJA O UDZIELONYCH PO YCZKACH,
POR CZENIACH I GWARANCJACH ORAZ ZACI GNI TYCH
KREDYTACH
W 2016 r. spółka zale na Koelner Ła cucka Fabryka rub sp. z o.o. zawarła aneks do umowy ramowej o udzielanie
kredytów handlowych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Aneks zwi kszył limit
finansowania przyznany spółce zale nej do 25 mln zł. Jednocze nie zmianie uległa warto

umów por czenia tego

kredytu zawartych pomi dzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a Rawlplug S.A. i spółkami zale nymi: Koelner
Rawlplug IP sp. z o.o., Koelner Polska sp. z o.o. oraz Fabryk Pił i Narz dzi Wapienica sp. z o.o. Ka dy z por czycieli
por czył warto

kredytu do kwoty 30 mln zł. Por czenia zostały zawarte na okres do 31 marca 2018 r. Warto

ka dej

z umów por czenia przekracza 10% warto ci kapitałów własnych RAWPLUG S.A.
W 2016 roku spółka zale na Koelner Polska sp. z o.o. podpisała aneks do umowy o limit wierzytelno ci z Bankiem
Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2015 r. Aneks zwi kszył limit wierzytelno ci przyznany spółce zale nej
do 57 mln zł. Jednocze nie zmianie uległa warto

umów por czenia tego kredytu zawartych pomi dzy Bankiem

Handlowym w Warszawie S.A. a Rawlplug S.A. i spółkami zale nymi: Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Ła cuck
Fabryk

rub sp. z o.o. oraz Fabryk Pił i Narz dzi Wapienica sp. z o.o. Ka dy z por czycieli por cza warto

do kwoty 78 mln zł. Warto

kredytu

umowy kredytowej oraz ka dej z umów por czenia przekracza 10% warto ci kapitałów

własnych RAWLPLUG S.A.

Pozostałe por czenia udzielone przez Spółk w 2016 roku nie przekraczaj 10% kapitałów własnych Spółki.
Na dzie 31.12.2016 r. RAWLPLUG S.A. posiadała zobowi zania warunkowe z tytułu por cze i gwarancji w ł cznej
kwocie 104 099 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poni szej tabeli:
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Podmiot otrzymuj cy por czenie

Beneficjent

Zobowi zania z tytułu
udzielonych gwarancji /
por cze w tys. zł

Tytuł
Termin
zabezpieczenia obowi zywania
gwarancji /
por czenia

Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

44 480

kredyt

31.07.2018

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

19 958

kredyt

31.03.2018

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub

15 825

dostawy
/usługi

31.12.2017

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub ING Lease

15 032

leasing

od 04.2017
do 01.2020

Koelner Polska Sp. z o.o.

Dostawcy handlowi
Polska Sp. z o.o.

FPiN Wapienica Sp. z o.o.

Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

4 014

leasing

od 03.2019
do 09.2019

FPiN Wapienica Sp. z o.o.

Bank Handlowy
w Warszawie S.A

1 816

kredyt

31.05.2018

1 268

leasing

Koelner Ła cucka Fabryka
Sp. z o.o.

rub Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

31.08.2019

Koelner Polska Sp. z o.o.

LeasePlan Fleet Management
(Polska) sp. z o.o.

703

leasing

od 01.2017
do 05.2020

Koelner Polska Sp. z o.o.

Toyota Leasing Polska
Sp. z o.o.

496

leasing

od 04.2018
do 01.2019

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

349

leasing

od 04.2018
do 06.2020

Koelner Polska Sp. z o.o.

Raiffeisen Leasing
Polska S.A.

142

leasing

od 03.2018
do 06.2018

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Dostawcy handlowi

16

dostawa/usługi

02.04.2019

Na dzie 31.12.2016 r. RAWLPLUG S.A. posiadała nale no ci z tytułu udzielonych po yczek w ł cznej kwocie
54 949 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poni szej tabeli:

Nazwa spółki
Po yczkobiorca
Koelner Romania SRL ( w
upadło ci)

Kwota po yczki
pozostała do
spłaty (tys. zł)

tys. waluta

768

Odpis
Warunki
aktualizuj cy oprocentowania
768

Termin
spłaty

WIBOR 1M
+ mar a

31.12.2014

Rawlplug Middle East FZE

2 299

550 EUR

LIBOR 3M
+ mar a

31.12.2017

Rawlplug Middle East FZE

5 981

1 431 EUR

LIBOR 3M
+ mar a

31.12.2017

Koelner Trading KLD
LLC

12

29 EUR

EURIBOR 3M
+mar a

27.12.2017

Koelner Trading KLD
LLC

1 326

303 EUR

EURIBOR 3M
+mar a

24.01.2018

Koelner Trading KLD
LLC

100

23 EUR

EURIBOR 3M
+mar a

17.01.2018

Koelner Trading KLD
LLC

122

29 EUR

EURIBOR 3M
+mar a

10.01.2018

Koelner Trading KLD
LLC

11 054

EURIBOR 1M
+mar a

31.07.2019
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Amicus Poliniae sp. z o.o.
Rawlplug Ireland Ltd
Rawlplug Ireland (Export)
Ltd

22 727

WIBOR 12M
+ mar a

31.01.2019

8 997

2 034 EUR

EURIBOR 1M
+mar a

31.12.2018

824

186 EUR

EURIBOR 1M
+mar a

30.08.2017

Farmlord Trading Ltd

47

WIBOR 12M
+ mar a

23.06.2018

Farmlord Trading Ltd

16

WIBOR 1M
+ mar a

31.12.2018

Meadowfolk Holdings Ltd

47

WIBOR 12M
+ mar a

23.06.2018

Meadowfolk Holdings Ltd

26

WIBOR 1M
+ mar a

31.12.2018

EURIBOR 1M
+ mar a

31.12.2018

Rawlplug Portugal Lda

420

95 EUR

420

Rawl Africa (Pty) Ltd

850

203 USD

LIBOR 1M
+ mar a

23.06.2018

Rawl Africa (Pty) Ltd

213

51 USD

LIBOR 1M
+ mar a

29.09.2018

WKK Obiekty sp. z o.o.

197

WIBOR 12M
+ mar a

31.12.2018

Informacje o zaci gni tych kredytach znajduj si sprawozdaniu finansowym RAWLPLUG S.A. SA-R 2016 w notach
16 d i 17c.

9. INFORMACJA O OTRZYMANYCH POR CZENIACH
I GWARANCJACH
W 2016 roku RAWLPLUG S.A. podpisała aneks do umowy o limit wierzytelno ci z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia
26 czerwca 2003 r. Aneks zwi kszył limit wierzytelno ci przyznany Spółce z 70 mln zł do 79 mln zł oraz wydłu ył
termin spłaty do 31.01.2018 r. Analogicznie zwi kszeniu uległa równie kwota gwarancji udzielonej przez Koelner
Polska sp. z o.o. Warto

umowy i udzielonej gwarancji przekracza 10% warto ci kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe por czenia otrzymane przez Spółk nie przekraczaj 10% kapitałów własnych Spółki.
W 2016 roku RAWLPLUG S.A. otrzymała nowe gwarancje oraz zawarła aneksy do umów ju

istniej cych.

W poni szej tabeli przedstawiono stan zobowi za na 31.12.21016 r. z tytułu otrzymanych przez RAWLPLUG S.A.
por cze :

Podmiot udzielaj cy por czenia

Koelner Polska sp. z o.o.
FPiN Wapienica Sp. z o.o., Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., Koelner
Ła cucka Fabryk rub sp. z o.o., Koelner Polska sp. z o.o.

Beneficjent

Raiffeisen Bank
Polska S.A.
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

Stan zobowi za z
tytułu kredytów
por czanych przez
inne podmioty

Okres, na jaki
zostało
udzielone
por czenie

59 939

05.03.2018

509

31.01.2018

24/45

Sprawozdanie Zarz du z działalno ci spółki RAWLPLUG S.A.
za okres od 1.01 do 31.12.2016 roku

10.

ZNACZ CE UMOWY

Poni ej przedstawiono zestawienie znacz cych umów, których stron jest RAWLPLUG S.A. Jako kryterium znaczno ci
przyj to warto

przedmiotu umowy i tym samym za znacz ce uznano te umowy, których warto

wynosi co najmniej

10% ł cznej warto ci kapitałów własnych Spółki.

10.1. UMOWY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel

ubezpieczenie mienia
w transporcie
ubezpieczaj cy
Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
Ubezpieczony: RAWLPLUG S.A.

AIG Europe Limited
Sp. z o. o. Oddział
w Polsce

ubezpieczenie maj tku
przedsi biorstwa, sprz tu
elektronicznego, maszyn i
urz dze od awarii
ubezpieczaj cy RAWLPLUG S.A.

Aviva Towarzystwo
Ubezpiecze Ogólnych S.A.

ubezpieczenie utraty zysku
ubezpieczaj cy RAWLPLUG S.A.

Aviva Towarzystwo
Ubezpiecze Ogólnych S.A.

Suma ubezpieczenia
(tys. zł)

Przedmiot ubezpieczenia

167 658

mienie w transporcie – systemy
mocowa budowlanych, narz dzia, piły,
ostrza, elektronarz dzia oraz chemia
budowlana;
rodzaj transportu: samochodowy,
lotniczy, morski; typ transportu: własny,
obcy

128 076

budynki i budowle wraz
z infrastruktur , inwestycje
niezako czone, nakłady adaptacyjne
w obcych r. trwałych, maszyny
i urz dzenia, r. obrotowe, r. pieni ne

67 155

automatyczny magazyn wysokiego
składowania, system technologiczny,
układnica magazynowa, sprz t
stacjonarny

10.2. UMOWY KREDYTOWE

Kredytobiorca

Bank

Kwota kredytu wg umowy
(tys. zł)

Rodzaj kredytu

RAWLPLUG S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

79 000

Limit wierzytelno ci

RAWLPLUG S.A.

ING Bank l ski S.A.

60 000

Umowa wieloproduktowa

RAWLPLUG S.A.

Bank BG BNP Paribas S.A.

40 000

Kredyt w rachunku bie cym
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11.

WYNIKI FINANSOWE

RAWLPLUG S.A.
tys. zł
Przychody ze sprzeda y
Koszt własny
Zysk brutto na sprzeda y

31.12.2016

31.12.2015

zmiana

306 501

307 729

( 0,4)%

( 248 658)

( 246 922)

0,7%

57 843

60 807

( 4,9)%

Koszty sprzeda y

( 42 966)

( 39 560)

8,6%

Koszty ogólnego zarz du

( 12 534)

( 12 303)

1,9%

2 343

8 944

( 73,8)%

7 467

7 477

( 0,1)%

( 8 296)

( 7 849)

5,7%
( 82,3)%

Zysk ze sprzeda y
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/(strata) z działalno ci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto

1 514

8 572

11 870

11 376

4,3%

( 12 922)

( 14 358)

( 10,0)%

462

5 590

( 91,7)%

Podatek dochodowy

1 802

359

401,9%

Zysk netto

2 264

5 949

( 61,9)%

Amortyzacja

6 590

6 096

8,1%

EBITDA

8 104

14 668

( 44,8)%

Przychody netto ze sprzeda y RAWLPLUG S.A. w 2016 roku wyniosły 306 501 tys. zł i były o 0,4% ni sze ni w roku
poprzednim.
Spółka zanotowała zysk z działalno ci operacyjnej (EBIT) w wysoko ci 1 514 tys. zł, natomiast zysk z działalno ci
operacyjnej powi kszony o amortyzacj (EBITDA) osi gn ł poziom 8 104 tys. zł i był o 44,8% ni szy ni w 2015 r.
RAWLPLUG S.A. osi gn ła w ci gu 12 miesi cy 2016 roku zysk netto w wysoko ci 2 264 tys. zł wobec 5 949 tys. zł
w 2015 r. (spadek o 61,9%).

11.1. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU
RAWLPLUG S.A.
Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł)

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana

AKTYWA RAZEM

598 830

562 459

36 371

Aktywa trwałe

432 172

411 971

20 201

Aktywa obrotowe

166 658

150 488

16 170

107 154

97 568

9 586

38 689

46 285

(7 596)

Zapasy
Nale no ci i rozliczenia mi dzyokresowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe

10 774

3 767

7 007

10 041

2 766

7 275

PASYWA RAZEM

598 830

562 459

36 371

Kapitał własny

267 572

276 053

(8 481)

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania

331 258

286 406

44 852

Zobowi zania długoterminowe, w tym:

144 539

141 268

3 271

144 527

141 185

3 342

182 418

140 831

41 587

Kredyty i po yczki

83 775

63 182

20 593

Zobowi zania handlowe

89 745

71 801

17 944

rodki pieni ne

Kredyty i po yczki
Zobowi zania krótkoterminowe, w tym:
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Udział aktywów trwałych

72,2%

73,2%

Udział aktywów obrotowych

27,8%

26,8%

Udział zapasów w aktywach obrotowych
Udział nale no ci i rozlicze mi dzyokresowych w
aktywach obrotowych

64,3%

64,8%

23,2%

30,8%

Suma bilansowa na koniec 2016 roku wyniosła 598 830 tys. zł i była wy sza o 36 371 tys. zł w stosunku do roku
poprzedniego. Po stronie aktywów o 20 201 tys. zł wzrosły aktywa trwałe, natomiast aktywa obrotowe wzrosły
o 16 170 tys. zł. W strukturze aktywów obrotowych wzrost wyst pił głównie w pozycji zapasy – wzrost o 9 586 tys. zł.
Po stronie pasywów nast pił spadek kapitału własnego o 8 481 tys. zł w zwi zku z wypłat dywidendy oraz spadkiem
wyniku finansowego netto za rok 2016. W stosunku do roku 2015 nast pił wzrost zobowi za

długo-

i krótkoterminowych wraz z rezerwami o 44 852 tys. zł.

11.2. PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y
Sprzeda RAWLPLUG S.A.
01-12.2016
tys. zł
udział %

Kierunek sprzeda y

01-12.2015
tys. zł
udział %

Zmiana
tys. zł

%

Kraj

167 309

54,6

173 362

56,3

( 6 053)

( 3,5)

Eksport

139 192

45,4

134 367

43,7

4 825

3,6

Razem

306 501

100,0

307 729

100,0

( 1 228)

( 0,4)

11.2.1.SPRZEDA KRAJOWA
Rok 2016 przyniósł spadek sprzeda y krajowej o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nale y
jednak pami ta , e sprzeda w Polsce odbywa si za po rednictwem spółki zale nej Koelner Polska Sp. z o.o.,
która w 2016 roku zanotowała wzrost sprzeda y na rynku krajowym.
W 2016 roku sprzeda do Koelner Polska Sp. z o.o przekroczyła 10% przychodów ze sprzeda y ogółem i wyniosła
54%. Sprzeda do pozostałych kontrahentów krajowych nie przekroczyła 10% progu w strukturze sprzeda y.

11.2.2.SPRZEDA ZAGRANICZNA
Sprzeda zagraniczna RAWLPLUG S.A. w 2016 roku wyniosła 139 192 tys. zł i była o 3,6% wy sza ni w 2015 r.
Spółka zanotowała wzrost sprzeda y zagranicznej przede wszystkim dzi ki nowym, wysokomar owym produktom
sprzedawanym pod mark RAWLPLUG, a tak e dzi ki pozyskiwaniu klientów na rynkach, na których wcze niej
RAWLPLUG S.A. nie prowadziła sprzeda y. Wzrost sprzeda y na rynkach zagranicznych miał głównie miejsce
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, na W grzech, w Australii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz
innych krajach Bliskiego i rodkowego Wschodu.
W 2016 roku sprzeda

do Rawlplug Ltd, która jest spółk

zale n

od RAWLPLUG S.A., przekroczyła

10% przychodów ze sprzeda y ogółem i wyniosła około 11%.
Sprzeda do pozostałych kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 10% progu w strukturze sprzeda y.
Podział sprzeda y RAWLPLUG S.A. na sprzeda zrealizowan w Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach
przedstawia poni sza tabela.
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RAWLPLUG S.A.
Kierunek sprzeda y

warto

w tys. zł

udział %

Unia Europejska
Pozostałe kraje

270 072
36 429

88,1
11,9

RAZEM

306 501

100,0

11.2.3.STRUKTURA ASORTYMENTOWA

01-12.2016
Asortyment

01-12.2015

Zmiana

tys. zł

udział %

tys. zł

udział %

tys. zł

%

Produkty i usługi
Towary i materiały

194 694
111 807

63,5
36,5

196 361
111 368

63,8
36,2

( 1 667)
439

( 0,8)
0,4

Razem

306 501

100,0

307 729

100,0

( 1 228)

( 0,4)

Przychody ze sprzeda y uzyskane w 2016 roku były o 0,4% ni sze ni w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W 2016 roku struktura asortymentowa pozostała na poziomie zbli onym do roku 2015.

11.3. KOSZTY OPERACYJNE
tys. zł

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana %

Koszty sprzeda y

42 966

39 560

8,6%

Koszty ogólnego zarz du

12 534

12 303

1,9%

Koszty operacyjne

55 500

51 863

7,0%

Udział kosztów w sprzeda y

18,1%

16,9%

7,4%

tys. zł

IVQ16

IIIQ16

IIQ16

IQ16

IVQ15

Koszty sprzeda y

11 015

10 875

11 042

10 034

30 566

3 262

3 013

3 382

2 877

3 102

Koszty ogólnego zarz du
Koszty operacyjne

14 277

13 888

14 424

12 911

33 668

Udział kosztów w sprzeda y

21,7%

17,1%

17,5%

16,8%

36,6%

W 2016 roku RAWLPLUG S.A. zanotowała wzrost kosztów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego o 7,4%.
Udział kosztów w stosunku do sprzeda y wzrósł z 16,9% do 18,1%. Wzrost kosztów wynika przede wszystkim
z wewn trzgrupowej alokacji niektórych działów firmy (zakupy, wsparcie sprzeda y) co zaburza porównywalno
danych. Rzeczywisty ogólny wzrost kosztów nie przekroczył 3%, a był efektem rozwoju sprzeda y na nowe rynki
eksportowe. Tendencja ta utrzyma si równie w 2017 roku.
Zarz d w dalszym ci gu kontynuuje prace nad obni eniem ponoszonych kosztów oraz mo liwie ich najwi kszym
powi zaniu z wielko ci sprzeda y, tak aby podczas spadku sprzeda y nie dochodziło do generowania strat.
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11.4. DZIAŁALNO

FINANSOWA

tys. zł

31.12.2016

31.12.2015

11 870

11 376

4,3%

Koszty finansowe

(12 922)

(14 358)

( 10,0)%

Wynik z działalno ci finansowej

( 1 052)

(2 982)

64,7%

tys. zł

IVQ16

IIIQ16

IIQ16

IQ16

2 904

521

2 026

6 419

3 498

Koszty finansowe

(5 285)

(2 885)

(1 478)

(3 274)

(8 581)

Wynik z działalno ci finansowej

(2 381)

(2 364)

548

3 145

(5 083)

Przychody finansowe

Przychody finansowe

zmiana

IVQ15

RAWLPLUG S.A. w 2016 r. uzyskała 11 870 tys. zł przychodów finansowych oraz poniosła 12 922 tys. zł kosztów
finansowych.
Na przychody finansowe składały si (w tys. zł):
dywidendy od spółek zale nych

6 519

rozwi zanie odpisu aktualizuj cego na nale no ci finansowe 1 876
odsetki uzyskane

1 187

przychody z tyt. udzielonych gwarancji i por cze

1 610

wynik na transakcjach terminowych

442

rozwi zanie odpisu aktualizuj cego z tyt. po yczki

180

wycena transakcji terminowych

56

Na koszty finansowe składały si (w tys. zł):
odsetki od kredytów, po yczek i leasingów:

6 429

umorzenie udziałów

2 978

koszty z tyt. otrzymanych gwarancji i por cze

1 672

prowizje i opłaty bankowe

737

utworzenie odpisu aktualizuj cego udziały

513

prowizje od kredytów

319

pozostałe odsetki

252

ujemne ró nice kursowe

22

W 2016 r. RAWLPLUG S.A. zrealizowała cztery kontrakty terminowe typu forward na ł czn kwot 3 500 tys.
EUR/USD. W wyniku rozliczenia tych transakcji RAWLPLUG S.A. zrealizowała zysk w kwocie 422 tys. zł, który
został wykazany w przychodach finansowych w rachunku zysków i strat.
Na dzie 31.12.2016 r. Grupa RAWLPLUG posiadała jeden niezrealizowany kontrakt terminowy, jego wycena na dzie
31.12.2016 r. wyniosła 127 tys. zł i została odniesiona na przychody finansowe.
Priorytetem Zarz du Spółki b dzie w dalszym ci gu ograniczanie kosztów, zarówno działalno ci operacyjnej jak
i finansowej. B dzie to mo liwe dzi ki usprawnieniu procesów w przedsi biorstwie, restrukturyzacji stanowisk pracy,
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obni aniu mar na kredytach bankowych oraz stosowaniu w mo liwie najwy szym stopniu naturalnego zabezpieczenia
walutowych pozycji bilansowych.
Na dzie bilansowy nie były naruszone kowenanty finansowe zawarte w umowach kredytowych.

11.5. WSKA NIKI RENTOWNO CI
Wska niki rentowno ci
Rentowno sprzeda y brutto
Rentowno działalno ci operacyjnej
Rentowno netto
Rentowno aktywów ogółem
Rentowno kapitału własnego

31.12.2016
18,9%
0,5%
0,7%
0,4%
0,8%

31.12.2015
19,8%
2,8%
1,9%
1,1%
2,2%

Metoda wyliczenia wska ników:
rentowno

sprzeda y brutto = zysk brutto ze sprzeda y / przychody ze sprzeda y

rentowno

działalno ci operacyjnej = zysk operacyjny / przychody ze sprzeda y

rentowno

netto = zysk netto / przychody ze sprzeda y

rentowno

aktywów ogółem = zysk netto / aktywa ogółem

rentowno

kapitału własnego = zysk netto / kapitały własne

W 2016 roku mar a I uległa zmniejszeniu i wyniosła 18,9%. Pogorszeniu uległy równie

pozostałe wska niki

rentowno ci. Nale y jednak pami ta , e prawidłowa ocena kondycji finansowej spółki RAWLPLUG S.A. powinna by
ci le zwi zana z analiz wyników skonsolidowanych Grupy RAWLPLUG S.A. tak, aby unikn

bł dnych interpretacji

na podstawie danych fragmentarycznych (wszystkie wska niki rentowno ci dla danych skonsolidowanych uległy
zdecydowanej poprawie w 2016 roku).

11.6. WSKA NIKI PŁYNNO CI
Wska niki płynno ci
Wska nik płynno ci bie cej
Wska nik płynno ci szybkiej

31.12.2016
0,91
0,33

31.12.2015
1,07
0,38

Metoda wyliczenia wska ników:
wska nik płynno ci bie cej = aktywa obrotowe / zobowi zania krótkoterminowe
wska nik płynno ci szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowi zania krótkoterminowe
Na koniec 2016 r. wska niki płynno ci wyniosły odpowiednio: dla płynno ci bie cej 0,91, dla płynno ci szybkiej
0,33. Poziom wska ników płynno ci kształtuje si na bezpiecznych poziomach.

11.7. WSKA NIKI ZADŁU ENIA
Wska niki zadłu enia
Wska nik ogólnego zadłu enia
Wska nik zadłu enia kapitału własnego
Wska nik pokrycia aktywów trwałych kap. wł.
Wska nik zadłu enia długoterminowego
Zadłu enie długoterminowe w zobowi zaniach

31.12.2016
55,3%
1,2
0,6
24,1%
43,6%

31.12.2015
50,2%
1,0
0,7
25,1%
49,3%
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Metoda wyliczenia wska ników:
wska nik ogólnego zadłu enia = zobowi zania długo- i krótkoterminowe / aktywa ogółem
wska nik zadłu enia kapitału własnego = zobowi zania długo- i krótkoterminowe / kapitały własne
wska nik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi = kapitały własne / aktywa trwałe
wska nik zadłu enia długoterminowego = zobowi zania długoterminowe / aktywa ogółem
zadłu enie długoterminowe w zobowi zaniach = zobowi zania długoterminowe / zobowi zania
W 2016 r. wska nik ogólnego zadłu enia spółki wzrósł z 50,2% do 55,3%, a zadłu enie przesun ło si w kierunku
zadłu enia krótkoterminowego.

11.8. MO LIWO
REALIZACJI WCZE NIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW
FINANSOWYCH
Zarz d nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2016.

11.9. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJ CE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE
Nie wyst piły.

11.10. ZARZ DZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI
W 2016 roku podstawowe stopy procentowe, b d ce baz do wyceny kosztów kredytów bankowych, utrzymywały si
na stałych, niskich poziomach, co w poł czeniu z uzyskaniem ni szych mar na kredytach bankowych przyczyniło si
do spadku kosztów z tytułu odsetek bankowych. Dodatkowo, Spółka posiada niewykorzystane limity kredytowe, co
pozytywnie wpływa na popraw dost pno ci towarowej, a tym samym na osi gni te przychody ze sprzeda y oraz
wyniki finansowe.

11.11. ZARZ DZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
W zwi zku z tym, e RAWLPLUG S.A. jest jednocze nie importerem i eksporterem, w znacznym stopniu korzysta
z zabezpieczenia naturalnego. Z uwagi na coraz wi kszy rozwój na rynkach Europy Zachodniej pojawia si jednak
nierównowaga na parze walutowej EUR/USD, przy czym na EUR wyst puje nadwy ka, na USD – niedobór. W celu
zabezpieczenia pozycji walutowych (zamiana EUR na USD) w 2015 r., Zarz d zdecydował o zawieraniu kontraktów
terminowych. RAWLPLUG S.A. zrealizowała nast puj ce kontrakty terminowe typu forward:

z dnia 17.09.2015 r. z Bankiem BG

BNP Paribas S.A. na sprzeda 1 500 tys. EUR/USD o terminie

zapadalno ci 28.01.2016 r.
z dnia 27.11.2015 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. na sprzeda 1 000 tys. EUR/USD o terminie zapadalno ci
30.03.2016 r.
z dnia 13.10.2016 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. na sprzeda 500 tys. EUR/USD o terminie zapadalno ci
10.11.2016 r.
z dnia 13.10.2016 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. na sprzeda 500 tys. EUR/USD o terminie zapadalno ci
15.12.2016 r.
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W wyniku rozliczenia tych transakcji Spółka zrealizowała zysk w kwocie 442 tys. zł, który został wykazany
w przychodach finansowych w rachunku zysków i strat.
Na dzie 31.12.2016 r. RAWLPLUG S.A. posiadała jeden niezrealizowany kontrakt terminowy, jego wycena na dzie
31.12.2016 r. wyniosła 127 tys. zł i została odniesiona na przychody finansowe.
Grupa nie stosuje rachunkowo ci zabezpiecze .
W przypadku wycen pozycji bilansowych Zarz d d y do maksymalnego zrównowa enia pozycji walutowych poprzez
zabezpieczenia naturalne.

12.

ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

W dniu 6.01.2017 r. nast piła rejestracja przez S d Gospodarczy w Singapurze (ACRA) spółki zale nej Rawlplug
Singapore PTE. LTD. z siedzib w Republice Singapuru. Kapitał zakładowy spółki wynosi 350 tys. SGD (dolarów
singapurskich tj. 1.017 tys. zł), który w 100% obj ty został przez RAWLPLUG S.A. Przedmiotem działalno ci spółki
jest sprzeda narz dzi oraz technik zamocowa dla budownictwa. Zało enie spółki Rawlplug Singapore PTE. LTD.
z siedzib

w Republice Singapuru wpisuje si

w główne zało enia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie

wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działa

maj cych na celu wej cie na nowe rynki,

koncentruj c si równie na rynkach pozaeuropejskich. Grupa obecnie rozwija swoje aktywno ci na rynkach Europy,
Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.
W dniu 13.01.2017 r. uprawomocnił si wyrok S du Okr gowego w Bukareszcie (Rumunia) Wydział VII Cywilny
o zamkni ciu post powania upadło ciowego wszcz tego wobec spółki zale nej Koelner Romania SRL oraz
o wykre leniu jej z Rejestru Handlowego.

13.

INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA
SPRAWOZDA FINANSOWYCH

Decyzj Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. z dnia 20.05.2016 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozda
finansowych RAWLPLUG S.A. oraz sprawozda

skonsolidowanych Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za

2016 r. wybrana została firma Grant Thornton Polska sp. z o.o. s.k. z siedzib w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E,
wpisana na list

podmiotów uprawnionych do badania sprawozda

finansowych przez Krajow

Rad

Biegłych

Rewidentów pod numerem 4055. Zgodnie z umow podpisan 10.06.2016 r. wybrany audytor przeprowadził:
1.

przegl d jednostkowego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za I półrocze 2016;

2.

przegl d skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RAWLPLUG S.A. za I półrocze 2016;

3.

badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za rok 2016;

4.

badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy RAWLPLUG S.A. za rok 2016.

Ł czna wysoko

wypłaconego lub nale nego wynagrodzenia wynikaj ca z umowy z tytułu badania i przegl du

sprawozda finansowych oraz wypłacone lub nale ne wynagrodzenie za wykonane usługi doradztwa podatkowego:
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(w tys. zł):
rok 2016

rok 2015

Wynagrodzenia z tytułu badania

73

60

Wynagrodzenia z tytułu przegl du

35

40

-

-

Wynagrodzenia z tytułu doradztwa prawno - podatkowego

W ubiegłym roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozda finansowych RAWLPLUG S.A. oraz sprawozda
skonsolidowanych Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. była spółka BDO sp. z o.o. z siedzib w Warszawie,
ul. Post pu 12.

14.

ISTOTNE ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW S DOWYCH

Na dzie 31.12.2016 r. przed s dem lub innym organem nie toczyły si post powania, których przedmiotem byłyby
wierzytelno ci lub zobowi zania przekraczaj ce 10% kapitałów własnych RAWLPLUG S.A.

15.

O WIADCZENIE DOTYCZ CE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD
ŁADU KORPORACYJNEGO

15.1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA,
GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOST PNY

W 2016 roku RAWLPLUG S.A. podlegała zasadom zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW 2016” przyj tym Uchwał Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 pa dziernika 2015 roku (obowi zuj cym od
1 stycznia 2016 roku). Zbiór zasad ładu korporacyjnego, dost pny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów
Warto ciowych

w

Warszawie

S.A.

po wi conej

ładowi

korporacyjnemu

(https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje). O wiadczenie dotycz ce zakresu stosowania zasad ładu
korporacyjnego zostało udost pnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rawlplug.pl w zakładce „Relacje
Inwestorskie / Ład korporacyjny”.

15.2. INFORMACJA

O ZAKRESIE, W JAKIM

EMITENT

ODST PIŁ OD POSTANOWIE

KORPORACYJNEGO ORAZ WSKAZANIE TYCH POSTANOWIE

ZBIORU ZASAD ŁADU

I WYJA NIENIE PRZYCZYN TEGO

ODST PIENIA

W roku 2016 Spółka RAWLPLUG S.A. odst piła od nast puj cych postanowie zasad ładu korporacyjnego:
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodr bnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.16. Informacj na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie pó niej ni w terminie 7 dni
przed dat walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbli szej przyszło ci stosowa tej zasady ze wzgl du na niskie zainteresowanie ze
strony akcjonariuszy Spółki t form prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.
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I.Z.1.17. Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotycz cych spraw i rozstrzygni
mog cych budzi

istotnych lub

w tpliwo ci akcjonariuszy – w terminie umo liwiaj cym uczestnikom walnego zgromadzenia

zapoznanie si z nimi oraz podj cie uchwały z nale ytym rozeznaniem.
Spółka na chwil obecn nie stosuje powy szej zasady. Spółka zamierza stosowa powy sz zasad w przyszło ci.
I.Z.1.19. Pytania akcjonariuszy skierowane do zarz du w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz
z odpowiedziami zarz du na zadane pytania, b d te szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi,
zgodnie z zasad IV.Z.13.
Spółka na chwil obecn nie stosuje powy szej zasady. Spółka zamierza stosowa powy sz zasad w przyszło ci.
I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Spółka na chwil obecn nie prowadzi zapisu audio/wideo z przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki
dotychczasowy sposób dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podj tych uchwał na
stronie internetowej w formie raportów bie cych w pełni zapewnia przejrzysto

walnych zgromadze oraz zapewnia

inwestorom i analitykom pełny dost p do spraw b d cych przedmiotem obrad. Spółka rozwa a wprowadzenie takiej
praktyki w okresie pó niejszym.
II. Zarz d i Rada Nadzorcza
II.Z.7. W zakresie zada

i funkcjonowania komitetów działaj cych w radzie nadzorczej zastosowanie maj

postanowienia Zał cznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy
funkcj komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powy sze zasady stosuje si odpowiednio.
Regulamin Komitetu Audytu Spółki nie przewiduje stosowania postanowie

Zał cznika I do Zalecenia Komisji

Europejskiej. Rada Nadzorcza podj ła działania zmierzaj ce do zastosowania powy szej zasady w przyszło ci.
II.Z.8. Przewodnicz cy komitetu audytu spełnia kryteria niezale no ci wskazane w zasadzie II.Z.4.
W chwili obecnej przewodnicz cy Komitetu Audytu Spółki nie spełnia kryteriów niezale no ci. Kryteria niezale no ci
spełniaj dwaj pozostali członkowie Komitetu Audytu, co zdaniem Spółki zapewnia niezale no

opinii Komitetu.

Powy sza zasada zostanie zastosowana w przyszło ci.
IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.R.2. Je eli jest to uzasadnione z uwagi na struktur akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy,
o ile spółka jest w stanie zapewni infrastruktur techniczn niezb dna dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, powinna umo liwi akcjonariuszom udział
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich rodków, w szczególno ci poprzez:
1) transmisj obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronn komunikacj w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mog wypowiada si w toku obrad
walnego zgromadzenia, przebywaj c w miejscu innym ni miejsce obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobi cie lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbli szej przyszło ci stosowa tej reguły ze wzgl du na niskie zainteresowanie ze
strony akcjonariuszy Spółki t form prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.
IV.Z.2. Je eli jest to uzasadnione z uwagi na struktur akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dost pn
transmisj obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
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Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbli szej przyszło ci stosowa tej zasady ze wzgl du na niskie zainteresowanie ze
strony akcjonariuszy Spółki t form prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki dotychczasowy
sposób dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podj tych uchwał na stronie internetowej
w formie raportów bie cych w pełni zapewnia przejrzysto

walnych zgromadze

oraz zapewnia inwestorom

i analitykom pełny dost p do spraw b d cych przedmiotem obrad.
IV.Z.9. Spółka dokłada stara , aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, je eli ułatwi to
akcjonariuszom podj cie uchwały z nale ytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy
w porz dku obrad walnego zgromadzenia nast puje na
przewodnicz cy walnego zgromadzenia zwraca si
W istotnych sprawach lub mog cych budzi

danie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarz d lub

o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.

w tpliwo ci akcjonariuszy spółka przeka e uzasadnienie, chyba

e

w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewni podj cie uchwały z nale ytym rozeznaniem.
Spółka na chwil obecn nie stosuje powy szej zasady. Spółka zamierza stosowa t zasady w przyszło ci.
V . Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powi zanymi
V.Z.6. Spółka okre la w regulacjach wewn trznych kryteria i okoliczno ci, w których mo e doj

w spółce do konfliktu

interesów, a tak e zasady post powania w obliczu konfliktu interesów lub mo liwo ci jego zaistnienia. Regulacje
wewn trzne spółki uwzgl dniaj mi dzy innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwi zywania konfliktów
interesów, a tak e zasady wył czania członka zarz du lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy obj tej
lub zagro onej konfliktem interesów.
Spółka na chwil obecn nie posiada wewn trznych regulacji zawartych w niniejszej zasadzie. Elementy dotycz ce
zapobiegania konfliktom interesów opisane zostały w przyj tym przez Spółk

Kodeksie Etyki. Spółka rozwa a

wprowadzenie regulacji wewn trznych opisanych w niniejszej zasadzie w okresie pó niejszym.
VI. Wynagrodzenia
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny by tak skonstruowane, by mi dzy innymi uzale nia poziom wynagrodzenia
członków zarz du spółki i jej kluczowych mened erów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki
oraz długoterminowego wzrostu warto ci dla akcjonariuszy i stabilno ci funkcjonowania przedsi biorstwa.
Spółka

opracowała

system

wynagradzania

zarz du

i

kluczowych

mened erów,

który

jest

powi zany

z długoterminowym wzrostem warto ci dla akcjonariuszy. Spółka w chwili obecnej wdra a stworzony system.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalno ci przedstawia raport na temat polityki wynagrodze , zawieraj cy co
najmniej:
1) ogóln informacj na temat przyj tego w spółce systemu wynagrodze ,
2) informacje na temat warunków i wysoko ci wynagrodzenia ka dego z członków zarz du, w podziale na stałe
i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników
wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatno ci z tytułu rozwi zania stosunku pracy, zlecenia lub innego
stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i ka dej jednostki wchodz cej w skład grupy
kapitałowej,
3) informacje na temat przysługuj cych poszczególnym członkom zarz du i kluczowym mened erom
pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ci gu ostatniego roku obrotowego nast piły w polityce wynagrodze , lub
informacj o ich braku,
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5) ocen

funkcjonowania polityki wynagrodze

z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególno ci

długoterminowego wzrostu warto ci dla akcjonariuszy i stabilno ci funkcjonowania przedsi biorstwa.
Spółka przedstawia w sprawozdaniu z działalno ci raport na temat polityki wynagrodze

w zakresie wskazanym

w tej zasadzie oprócz: - Informacji na temat warunków wynagrodzenia ka dego z członków zarz du - Spółka traktuje
funkcjonuj cy system wynagrodze

członków Zarz du jako cz

tajemnicy przedsi biorstwa. Jednocze nie

w odniesieniu do publikacji informacji o wynagrodzeniach członków zarz du i rady nadzorczej Spółka stosuje
obowi zuj ce w tym zakresie przepisy prawa. - Oceny funkcjonowania polityki wynagrodze

z punktu widzenia

realizacji jej celów - b dzie ona przeprowadzana dopiero po wprowadzeniu nowych zasad dla zarz du i kluczowych
mened erów w 2017 roku.

15.3. OPIS

GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSI BIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI

WEWN TRZNEJ I ZARZ DZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZ DZANIA SPRAWOZDA
FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA FINANSOWYCH

Spółka sporz dza sprawozdania finansowe i raporty okresowe przestrzegaj c ustawy o rachunkowo ci oraz przepisów
i wymogów odnosz cych si do sprawozdawczo ci giełdowej.
Zarz d Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewn trznej w Spółce i skuteczno

jego funkcjonowania

w procesie sporz dzania sprawozda finansowych.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowywania sprawozda

finansowych i raportów okresowych Spółki

sprawuje Dyrektor ds. Finansowych.
Za organizacj prac zwi zanych z przygotowaniem rocznych i ródrocznych sprawozda finansowych odpowiedzialny
jest Dział Ksi gowo ci i Sprawozdawczo ci Finansowej oraz Dział Nadzoru i Kontrolingu.
Dane finansowe b d ce podstaw sprawozda finansowych i raportów okresowych pochodz z systemu ksi gowofinansowego, w którym rejestrowane s transakcje zgodnie z przyj t przez Zarz d polityk rachunkowo ci Spółki.
Sporz dzone sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez Głównego Ksi gowego, jest przekazywane Dyrektorowi
ds. Finansowych do wst pnej weryfikacji, a nast pnie Zarz dowi w pełnym składzie do ostatecznej weryfikacji.
Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegaj

niezale nemu badaniu oraz przegl dowi przez biegłego

rewidenta. Wyniki badania i przegl du prezentowane s Głównemu Ksi gowemu i Dyrektorowi ds. Finansowych na
spotkaniach podsumowuj cych.
Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy
i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

15.4. WSKAZANIE
AKCJI

WRAZ

AKCJONARIUSZY POSIADAJ CYCH BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO ZNACZNE PAKIETY
ZE

WSKAZANIEM

LICZBY

POSIADANYCH

PRZEZ

TE

PODMIOTY

AKCJI,

ICH

PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJ CYCH
I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Stan akcjonariatu Spółki na 31.12.2016 roku przedstawiał si nast puj co:
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Akcjonariusz

Ilo

Amicus Poliniae Sp. z o.o.

16 902 750

Udział %
w kapitale
zakładowym
51,91

PKO BP BANKOWY PTE

2 933 639

9,01

2 933 639

9,01

NATIONALE NEDERLANDEN PTE

2 842 138

8,73

2 842 138

8,73

akcji

Udział %
w liczbie głosów
na WZA
51,91

Liczba głosów
na WZA
16 902 750

Radosław Koelner

2 744 750

8,43

2 744 750

8,43

Quercus TFI S.A.

1 705 831

5,24

1 705 831

5,24

Pozostali

5 430 892

16,68

5 430 892

16,68

RAZEM

32 560 000

100,00

32 560 000

100,00

15.5. WSKAZANIE

POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KTÓRE DAJ

SPECJALNE

UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIE

Brak.

15.6. WSKAZANIE

WSZELKICH OGRANICZE

ODNO NIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK

OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKRE LONEJ CZ

CI LUB LICZBY

GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZ CE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE
Z

KTÓRYMI,

PRZY

WSPÓŁPRACY

SPÓŁKI,

PRAWA

KAPITAŁOWE

ZWI ZANE

Z PAPIERAMI WARTO CIOWYMI S ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH

Brak.

15.7. WSKAZANIE

WSZELKICH

OGRANICZE

DOTYCZ CYCH

PRZENOSZENIA

PRAWA

WŁASNO CI

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH EMITENTA

Brak.

15.8. OPIS

ZASAD DOTYCZ CYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZ DZAJ CYCH ORAZ ICH

UPRAWNIE

Spółk

, W SZCZEGÓLNO

mo e reprezentowa

CI PRAW DO PODJ CIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

ka dy z członków Zarz du jednoosobowo. Spółk

reprezentowa

mog

równie

pełnomocnicy powołani przez Zarz d, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarz du
trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.
Posiedzenia Zarz du odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwartał. Posiedzenia Zarz du s
protokołowane.
Zarz d kieruje działalno ci Spółki, zarz dza i rozporz dza jej maj tkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami
przysługuj cymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrze onych dla Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Uchwały Zarz du mog by powzi te, je eli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarz du zostały
prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarz du.
Uchwały Zarz du podejmowane s bezwzgl dn wi kszo ci głosów oddanych chyba, e Statut stanowi inaczej.
Uchwały Zarz du wymaga:
1)

zaci gni cie długu innego ani eli zwykły kredyt kupiecki,
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2)

emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu,

3)

udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zale nego,

4)

ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obci enia maj tku Spółki,

5)

zawarcie umowy, z której wynika obowi zek wiadczenia lub ryzyko wiadczenia przez Spółk w ci gu
jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieni dzy o warto ci przenosz cej 2.000.000,00 zł (dwa miliony
złotych), chyba e zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyj tym przez Zarz d i zatwierdzonym przez
Rad Nadzorcz rocznym planie finansowym (bud ecie) Spółki,

6)

zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,

7)

zło enie pozwu o uniewa nienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia,

8)

zło enie wniosku o ogłoszenie upadło ci Spółki.

Statut Spółki nie przyznaje Zarz dowi adnych szczególnych uprawnie w zakresie podejmowania decyzji o emisji lub
wykupie akcji. Jednak e zgodnie ze Statutem Spółki przed podj ciem decyzji o emisji akcji Zarz d zobligowany jest
podj

wcze niej stosown uchwał .

15.9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z §16 ust.2 pkt. 2 Statutu RAWLPLUG S.A. wszelkie zmiany Statutu Spółki nale
Walnego

Zgromadzenia.

Wszelkie

kwestie

zwi zane

ze

sposobem

zmian

wył cznie do kompetencji

Statutu

reguluj

wył cznie

i bezwzgl dnie obowi zuj ce przepisy Kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki nie zawiera w tym wypadku adnych
szczególnych zapisów.

15.10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW
AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNO CI ZASADY WYNIKAJ CE
Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JE ELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE
INFORMACJE O TYM NIE WYNIKAJ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA

Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
Zgodnie ze Statutem obowi zuj cym w 2016 roku Walne Zgromadzenia mog odbywa si w siedzibie Spółki.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odby si w terminie sze ciu miesi cy po upływie ka dego roku obrotowego.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je eli Zarz d nie zwoła go w przepisanym
terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je eli zwołanie go uzna za wskazane. Ka dy niezale ny
członek Rady Nadzorczej mo e

da zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzania okre lonych spraw do

porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej połow kapitału zakładowego lub co najmniej połow ogółu głosów w Spółce
mog zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn
dwudziest kapitału zakładowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza Spółce na pi mie lub przy
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zosta wprowadzone do porz dku obrad.
Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki przynajmniej na
dwadzie cia sze

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób okre lony dla przekazywania informacji
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bie cych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawione s akcjonariuszom z zachowaniem terminów okre lonych przez
przepisy prawa o obrocie instrumentami finansowymi, Kodeks spółek handlowych i inne wła ciwe przepisy.
Uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywa prawo głosu mog tylko osoby b d ce akcjonariuszami Spółki na
szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mog

uczestniczy

w Walnym Zgromadzeniu

osobi cie lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej
i doł czone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Do podstawowych praw i obowi zków akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu nale y
w szczególno ci:
1)

wykonywanie prawa głosu,

2)

składanie wniosków,

3)

danie przeprowadzenia tajnego głosowania,

4)

prawo do sprzeciwu i

5)

zadawanie pyta i

dania jego zaprotokołowania,
danie od obecnych na posiedzeniu członków organów Spółki wyja nie w sprawach

zwi zanych z przyj tym porz dkiem obrad,
6)

przestrzeganie ustalonego porz dku obrad, przepisów prawa, postanowie

Statutu Spółki oraz dobrych

obyczajów.
Ka dy akcjonariusz uczestnicz cy w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłasza kandydatury na ka d z obieralnych
funkcji.
Zasady wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie okre la Statut Spółki.
Walne Zgromadzenie jest wa ne bez wzgl du na reprezentowan na nim liczb akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci głosów, chyba, e bezwzgl dnie obowi zuj cy
przepis prawa lub Statut Spółki stanowi inaczej.
Głosowanie mo e by prowadzone z u yciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów b d bez u ycia
takiego systemu.
W sprawach nieobj tych porz dkiem obrad nie mo na powzi

uchwały, chyba

e cały kapitał zakładowy jest

reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotycz cego powzi cia uchwały.
Zgodnie ze Statutem obowi zuj cym w 2016 roku, przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, poza innymi
sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych powinno by :
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,

2)

powzi cie uchwały o sposobie podziału zysku b d pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,

3)

powzi cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,

4)

dokonanie wyboru nowych organów Spółki, je eli s one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich
członków wygasaj z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Do wył cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y ponadto:
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5)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrze eniem przepisu § 18 Statutu,

6)

zmiana Statutu Spółki,

7)

emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwsze stwa obj cia akcji Spółki,

8)

emisja Warrantów subskrypcyjnych,

9)

ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

10)

poł czenie lub rozwi zanie Spółki oraz wybór likwidatorów,

11)

zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa u ytkowania,

12)

rozpatrywanie roszcze wobec członków organów Spółki lub zało ycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody
wyrz dzonej ich bezprawnym działaniem.

Uchwały Walnego Zgromadzenia s umieszczone w protokole sporz dzonym przez notariusza.

15.11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CI GU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ
OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZ DZAJ CYCH, NADZORUJ CYCH LUB ADMINISTRUJ CYCH EMITENTA
ORAZ ICH KOMITETÓW

Zarz d
Skład zarz du Spółki na dzie 1.01.2016 r. przedstawiał si nast puj co:
Radosław Koelner

- Prezes Zarz du

Piotr Kopydłowski

- Członek Zarz du ds. Finansowych

Skład zarz du Spółki na dzie 31.12.2016 r. przedstawiał si nast puj co:
Radosław Koelner

- Prezes Zarz du

Piotr Kopydłowski

- Członek Zarz du ds. Finansowych

Zarz d Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizacj i tryb działania
Zarz du okre la szczegółowo Regulamin Zarz du zatwierdzony przez Rad Nadzorcz , który znajduje si na stronie
www.rawlplug.pl.
Spółk

mo e reprezentowa

ka dy z członków Zarz du jednoosobowo. Spółk

reprezentowa

mog

równie

pełnomocnicy powołani przez Zarz d, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarz du
trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. Mandat członka Zarz du wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.
Posiedzenia Zarz du odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwartał. Posiedzenia Zarz du s
protokołowane.
Zarz d kieruje działalno ci Spółki, zarz dza i rozporz dza jej maj tkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami
przysługuj cymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrze onych dla Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Uchwały Zarz du mog by powzi te, je eli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarz du zostały
prawidłowo zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarz du.
Uchwały Zarz du podejmowane s bezwzgl dn wi kszo ci głosów oddanych chyba, e Statut stanowi inaczej.
Uchwały Zarz du wymaga:
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1)

zaci gni cie długu innego ani eli zwykły kredyt kupiecki,

2)

emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu,

3)

udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zale nego,

4)

ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obci enia maj tku Spółki,

5)

zawarcie umowy, z której wynika obowi zek wiadczenia lub ryzyko wiadczenia przez Spółk w ci gu
jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieni dzy o warto ci przenosz cej 2.000.000,00 zł (dwa miliony
złotych), chyba e zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyj tym przez Zarz d i zatwierdzonym przez
Rad Nadzorcz rocznym planie finansowym (bud ecie) Spółki,

6)

zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,

7)

zło enie pozwu o uniewa nienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia,

8)

zło enie wniosku o ogłoszenie upadło ci Spółki.

Rada Nadzorcza
1.01.2016 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły nast puj ce osoby:
Krystyna Koelner

- Przewodnicz ca Rady Nadzorczej

Tomasz Mogilski

- Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej

Wojciech Heydel

- Członek Rady Nadzorczej

Janusz Pajka

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Szczypi ski

- Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzie 31.12.2016 r. przedstawiał si nast puj co:
Krystyna Koelner

- Przewodnicz ca Rady Nadzorczej

Tomasz Mogilski

- Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej

Wojciech Heydel

- Członek Rady Nadzorczej

Janusz Pajka

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Szczypi ski

- Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizacj i tryb działania
Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania przez ni uchwał okre la szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej
uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Regulamin ten znajduje si na stronie www.rawlplug.pl.
Liczb członków Rady Nadzorczej okre la Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady.
Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencj trzyletni .
Członkowie Rady Nadzorczej nie mog by pracownikami Spółki ani członkami władz albo pracownikami spółek
zale nych od Spółki. Nie mog te zajmowa si interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki.
Nie mniej ni dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełnia kryterium niezale no ci wskazane w Statucie
Spółki.
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Niezale ny Członek Rady Nadzorczej winien spełnia nast puj ce warunki:
1)

nie mo e by

Podmiotem Powi zanym ani mał onkiem, wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem,

pracownikiem doradc lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu Powi zanego,
2)

nie mo e by krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub Podmiotu Powi zanego,

3)

nie mo e bezpo rednio lub po rednio prowadzi

jakichkolwiek interesów ze Spółk

lub Podmiotami

Powi zanymi,
4)

nie mo e by pracownikiem, doradc , członkiem organów, wła cicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub
udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsi biorcy prowadz cego działalno
równie osob blisk takiej osobie.

konkurencyjn , jak

Przewodnicz cy Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spo ród członków Rady Nadzorczej
wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza
w głosowaniu tajnym.
Uchwały Rady Nadzorczej mog

by

powzi te, je eli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na

posiedzenie.
Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane s bezwzgl dn wi kszo ci głosów oddanych, chyba e Statut stanowi
inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodnicz cego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady
Nadzorczej s protokołowane.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonuj swe obowi zki wył cznie osobi cie.
Rada Nadzorcza mo e delegowa swoich członków do wykonywania okre lonych czynno ci nadzoru indywidualnie.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mog bra udział członkowie Zarz du z głosem doradczym.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymuj za wykonywanie swoich czynno ci wynagrodzenie w wysoko ci okre lonej
przez Walne Zgromadzenie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej s zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodnicz cego, a w razie jego
nieobecno ci przez Wiceprzewodnicz cego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarz du lub członka Rady Nadzorczej.
Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje si wysłanie zaproszenia co najmniej na dziesi

dni przed

terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mog odbywa si z zastosowaniem rodków porozumiewania si
na odległo , o ile zapewnione b dzie to, e wszyscy uczestnicy posiedzenia b d mogli słysze wszystkich pozostałych
uczestników jak równie

mie

mo liwo

zabrania głosu, oraz

e wszyscy uczestnicy b d

mogli dysponowa

jednakowymi dokumentami, dotycz cymi spraw postawionych w porz dku obrad.
Podj cie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.
Do obowi zków Rady Nadzorczej nale y:
1) badanie i ocena sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w zakresie
zgodno ci z dokumentami i ksi gami, jak i ze stanem faktycznym,
2) badanie i ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
w zakresie zgodno ci z dokumentami i ksi gami, jak i ze stanem faktycznym,
3) badanie i ocena wniosków Zarz du dotycz cych podziału zysku lub pokrycia straty,
4) sporz dzenie sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej,
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5) ocena sytuacji Spółki z uwzgl dnieniem oceny systemów kontroli wewn trznej, zarz dzania ryzykiem, compliance
oraz funkcji audytu wewn trznego,
6) ocena sposobu wypełniania przez Spółk

obowi zków informacyjnych dotycz cych stosowania zasad ładu

korporacyjnego,
7) ocena racjonalno ci prowadzonej przez Spółk polityki w zakresie działalno ci sponsoringowej, charytatywnej lub
innej o zbli onym charakterze o ile Spółka prowadzi tego typu działalno .
Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y sprawowanie stałego nadzoru nad działalno ci Spółki i wykonywanie
uprawnie i obowi zków przewidzianych prawem, a w szczególno ci:
1)

ustalenie wynagrodze i warunków zatrudnienia członków Zarz du,

2)

wyra anie zgody członkom Zarz du na zajmowanie si

interesami konkurencyjnymi osobi cie lub jako

uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a tak e udziałowcy spółek lub
spółdzielni, je eli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest wi kszy ni 5% lub je eli
na mocy statutu lub umowy s uprawnieni do powoływania cho by jednego członka zarz du lub organu
nadzorczego,
3)

wyra anie zgody na przyst pienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego, oraz innych organizacji
gospodarczych,

4)

zatwierdzanie przedstawionych przez Zarz d rocznych planów finansowych (bud etów) Spółki,

5)

uprzednie zatwierdzanie wydatków powy ej 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, dotycz cych pojedynczej
transakcji

lub

serii

powi zanych

transakcji,

nie

przewidzianych

w

zatwierdzonym

bud ecie

i wykraczaj cych poza zwykły zarz d Spółk ,
6)

uprzednie wyra anie zgody na dokonanie sprzeda y aktywów Spółki, których warto
(dziesi

procent) warto ci ksi gowej netto

przekracza 10%

rodków trwałych, zarówno w pojedynczej jak i w serii

powi zanych transakcji, chyba, e transakcja jest przewidziana w zatwierdzonym bud ecie Spółki,
7)

wyra anie zgody na zwi kszenie poziomu zobowi za Spółki z tytułu po yczek i kredytów długoterminowych
innych ni kredyty kupieckie zaci gni te w ramach zwykłego zarz du Spółk , powy ej 2.000.000,00 (dwóch
milionów) złotych, ponad kwot okre lon w bud ecie,

8)

wyra anie zgody na zwi kszenie poziomu gwarancji i por cze udzielonych przez Spółk powy ej kwoty
1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

9)

wyra anie zgody na zaci ganie innych zobowi za pozabilansowych w pojedynczej transakcji lub w serii
powi zanych transakcji na kwot

przekraczaj c

2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), ponad kwot

zatwierdzon w bud ecie,
10)

wyra anie zgody na zbywanie, nabywanie i obci anie nieruchomo ci lub ich cz ci ułamkowych,

11)

z zastrze eniami opisanymi w Statucie, wyra anie zgody na zawarcie lub zmian przez Spółk umowy
z Podmiotem Powi zanym,

12)

zatwierdzanie Regulaminu Zarz du,

13)

wybór biegłego rewidenta przeprowadzaj cego badanie lub przegl d sprawozda finansowych,

14)

delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarz du, w przypadku zawieszenia jego
członków.
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Rada Nadzorcza reprezentuje Spółk w umowach i w sporach z członkami Zarz du.
Rada Nadzorcza, na wniosek Zarz du, mo e udzieli zgody na zawieranie umów zawieranych w ramach statutowej,
zwykłej działalno ci Spółki, zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami, zakre laj c
termin na jaki zgoda zostaje udzielona.
Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej okre la regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie na
wniosek Przewodnicz cego Rady Nadzorczej.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, mo e ona powoływa a w przypadkach gdy wymagaj tego przepisy prawa
powołuje spo ród swoich członków stałe komitety. Rada Nadzorcza powołuje w szczególno ci komitet audytu. Do
zada komitetu audytu nale y mi dzy innymi:
1) monitorowanie procesu sprawozdawczo ci finansowej,
2) monitorowanie skuteczno ci systemów kontroli wewn trznej, audytu wewn trznego oraz zarz dzania
ryzykiem,
3) monitorowanie wykonywania czynno ci rewizji finansowej,
4) monitorowanie niezale no ci biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozda
finansowych.
Uchwał z dnia 28.11.2005 r. Rada Nadzorcza powołała komitet ds. audytu oraz ustaliła jego regulamin.
Zadaniami Komitetu Audytu wynikaj cymi z nadzorowania procesu sprawozdawczo ci finansowej Spółki, audytu
wewn trznego oraz zarz dzania ryzykiem s w szczególno ci:
1) kontrola prawidłowo ci dostarczanych przez Spółk

informacji finansowych, w tym przede wszystkim

trafno ci i spójno ci zasad rachunkowych stosowanych w Koelner SA i spółkach Grupy Kapitałowej Koelner
oraz kryteriów konsolidacji sprawozda finansowych,
2) ocena przynajmniej raz w roku systemu kontroli wewn trznej i zarz dzania ryzykiem dla zapewnienia
wła ciwego rozpoznawania i zarz dzania głównymi ryzykami prowadzenia działalno ci Spółki,
3) zapewnienie skuteczno ci funkcjonowania kontroli wewn trznej, zwłaszcza poprzez wydawanie rekomendacji
Radzie Nadzorczej w zakresie:
a.

strategicznych (trzyletnich) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewn trznego oraz istotnych
poprawek do tych planów,

b.

polityki, strategii i procedur audytu wewn trznego, opracowanych zgodnie ze standardami audytu
wewn trznego grupy,

c.

przeprowadzenia kontroli okre lonej sfery działalno ci Spółki.

Do zada Komitetu Audytu wynikaj cych z monitorowania prac biegłego rewidenta nale

w szczególno ci:

1) wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach dotycz cych wyboru, mianowania
i ponownego mianowania oraz odwoływania podmiotu pełni cego funkcj biegłego rewidenta,
2) kontrola

niezale no ci

i

obiektywno ci

podmiotu

pełni cego

funkcj

biegłego

rewidenta

w szczególno ci pod k tem zmiany biegłego rewidenta, poziomu otrzymywanego wynagrodzenia
i innych powi za ze Spółk ,
3) weryfikowanie efektywno ci pracy podmiotu pełni cego funkcj

biegłego rewidenta oraz działa

podj tych w wyniku przekazanych w Li cie do Zarz du Spółki rekomendacji,

44/45

