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ROZDZIAŁ IV – DANE O EMITENCIE
4.1. Oznaczenie Emitenta
Firma Spółki:

Zakłady Chemiczne „POLICE” Spółka Akcyjna, mogąca używać skrótu
firmy Z.Ch. „POLICE” S.A.

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Police

Adres:

ul. Kuźnicka 1
72-010 Police

Numery telekomunikacyjne:

Tel.: +48 (91) 317 17 17
fax: +48 (91) 317 36 03

E-mail:

kontakt@zchpolice.pl

Adres strony internetowej:

www.zchpolice.com.

Klasyfikacja statystyczna (REGON)

810822270

Numer identyfikacji podatkowej:

851-02-05-573

Spółka nie posiada wydzielonych oddziałów.
4.2. Czas trwania Emitenta
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
4.3. Poprzednie formy prawne Emitenta
Przed przekształceniem w spółkę akcyjną Emitent działał w formie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą
Zakłady Chemiczne „POLICE” z siedzibą w Policach i był wpisany do rejestru przedsiębiorstw państwowych
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem PP-86.
W dniu 14 grudnia 1995 r., na mocy aktu przekształcenia sporządzonego w formie aktu notarialnego przez
Pawła Błaszczaka, notariusza w Warszawie (Rep. A Nr 20142/95), nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa
państwowego Zakłady Chemiczne „POLICE” z siedzibą w Policach w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa,
ze skutkiem od dnia wpisania Spółki do rejestru handlowego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie
Wydział XI Gospodarczy z dnia 30 grudnia 1995 r. wpisano Emitenta do rejestru handlowego, dział B pod
numerem 4849. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa
i niepodzielony wynik finansowy za okres działalności przed przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego,
stworzyły kapitały własne jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa. Kapitał akcyjny nowo utworzonej
Spółki wynosił 600.000.000 zł i dzielił się na 60.000.000 Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł
każda. Wszystkie Akcje zostały objęte przez Skarb Państwa.
4.4. Przepisy prawa, na podstawie których utworzony został Emitent
Emitent został utworzony na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298, ze zm.) i Kodeksu Handlowego, ze skutkiem od dnia postanowienia
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Sądu o wpisie spółki do rejestru handlowego (tj. 30 grudnia 1995 r.). Od dnia 01 stycznia 2001 r., tj. od dnia
wejścia w życie Kodeksu Spółek Handlowych, Emitent działa zgodnie z przepisami tego kodeksu.
4.5. Sąd, który wydał postanowienie o wpisaniu Emitenta do właściwego Rejestru
Sądem Rejestrowym Emitenta jest Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ten Sąd pod numerem
KRS 0000015501, na podstawie postanowienia tego Sądu z dnia 28 maja 2001 r. Uprzednio Emitent był
zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy
pod numerem RHB 4849.
Dla utworzenia Emitenta nie było wymagane dodatkowe zezwolenie organu administracji.
4.6. Przedmiot działalności Emitenta
Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z dokonanym w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisem, jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Produkcja barwników i pigmentów PKD 24.12.Z.
Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych PKD 24.13.Z.
Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych PKD 24.15.Z.
Roboty budowlane, montażowe etc. PKD 45.25.A.
Działalność portów wodnych PKD 63.22.A.
Przeładunek towarów PKD 63.11.
Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12.
Szkolenia i inne pozaszkolne formy kształcenia PKD 80.42.Z.
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G.
Hotele z restauracjami PKD 55.11.Z.
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z.
Sprzedaż detaliczna nawozów, nasion, roślin etc. PKD 52.48.F.
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z.
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z.
Działalność agentów, sprzedaż płodów rolnych PKD 51.11.Z.
Działalność agentów, sprzedaż paliw, rud, metali, chemikaliów PKD 51.12.Z.
Sprzedaż hurtowa zbóż, nasion i pasz PKD 51.21.Z.
Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 40.10.A.
Dystrybucja energii elektrycznej PKD 40.10.C.
Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.
Pobór, uzdatnianie i odprowadzanie wody PKD 41.0.
Odprowadzanie ścieków PKD 90.00.D.
Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A.
Usługi sanitarne PKD 90.00.C.
Badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z.
Sprzedaż hurtowa odpadów niewyspecjalizowana PKD 51.57.Z.
Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 51.70.B.
Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B.
Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C.
Pośrednictwo finansowe PKD 65.2.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 24 maja 2005 r. (załącznik nr 2 do Prospektu)
rozszerzono przedmiot działalności Emitenta o następujące rodzaje działalności:
„31. Telefonia stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A.
32. Działalność telekomunikacyjna pozostała PKD 64.20.G.
33. Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C.”
Istnieje pewna rozbieżność pomiędzy treścią Statutu Spółki a wpisem ujawnionym w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Rozbieżność ta dotyczy postanowienia zawartego w dziale 3 rubryka 1, poz. 26, pod którą zapisano,
iż Spółka prowadzi sprzedaż hurtową odpadów niewyspecjalizowaną.
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Natomiast zgodnie z paragrafem § 6 Statutu Spółka prowadzi sprzedaż hurtową odpadów i złomu. Treść
postanowienia Statutu jest zgodna z brzmieniem zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 33, poz. 289, ze zm.).
Zaistniałą niezgodność Emitent zamierza w najbliższym czasie usunąć poprzez wykreślenie błędnego wpisu
i dokonanie wpisu zgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy oraz przepisami ww. rozporządzenia w sprawie PKD.
4.7. Historia Emitenta i jego prawnych poprzedników
Historia Emitenta sięga 1965 r., kiedy to na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia
26 listopada 1965 r., znak: OP1A Nr Ew. 140, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, utworzone
zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Zakłady Chemiczne „POLICE” – w budowie. Podstawą prawną
utworzenia ww. przedsiębiorstwa był art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (tj. z 1960 r. Dz.U. Nr 18, poz. 111). Lokalizacja szczegółowa przedsiębiorstwa państwowego
została ustalona decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Dział Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury w Szczecinie nr 17/65 z dnia 18 września 1965 r., znak: AB 301/13-29-1/65; Przedsiębiorstwu
został przydzielony „do prowadzenia obiekt w budowie w Policach k/Szczecina”. Przedmiotem działalności
przedsiębiorstwa było prowadzenie budowy zakładów chemicznych, a następnie stopniowa eksploatacja
uruchamianych urządzeń. Zwierzchni nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa sprawował Minister Przemysłu
Chemicznego przez Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego.
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 06 października 1971 r., znak: EK6D nr ew. 84/91/E nazwa
przedsiębiorstwa została zmieniona na Zakłady Chemiczne „POLICE” (od dnia 01 stycznia 1972 r.). Zmieniono
również przedmiot działalności przedsiębiorstwa na wytwarzanie: kwasu siarkowego, kwasu fosforowego,
nawozów mineralnych oraz innych związków nieorganicznych.
Uchwałą Nr 146/77 z dnia 30 września 1977 r., znak: RM 120-141/77 Rada Ministrów przyjęła program
realizacji inwestycji związanych z budową kompleksu wytwórni nawozów azotowo-fosforowych w Zakładach
Chemicznych „POLICE” w latach 1977-1983. W związku z przyjętą ww. uchwałą Minister Przemysłu
Chemicznego wydał w dniu 25 sierpnia 1978 r. zarządzenie znak: EZ6D-01231 nr ew. 28, które wprowadziło
zmiany do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa państwowego poprzez dodanie do dotychczasowego
przedmiotu działalności postanowienia dot. realizacji kompleksu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem
nawozów azotowo-fosforowych.
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego Nr 153/Org/83, z dnia 21 września 1983 r.,
znak: EO-1/JD/01235/83 dostosowano organizację przedsiębiorstwa do przepisów ustawy z dnia
25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Jednocześnie z wydaniem tego zarządzenia utraciły
moc wszystkie wcześniejsze zarządzenia dotyczące powołania Zakładów Chemicznych „POLICE”. Zwierzchni
nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa od 21 września 1982 r. sprawował Minister Przemysłu Chemicznego
i Lekkiego. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było wytwarzanie kwasu siarkowego, fosforowego, nawozów
mineralnych, bieli tytanowej i innych związków nieorganicznych, oraz realizacja kompleksu inwestycyjnego pod
nazwą: Kompleks wytwórni nawozów azotowo-fosforowych wraz z inwestycjami towarzyszącymi oraz innymi
zadaniami inwestycyjnymi, które po zakończeniu działalności inwestycyjnej produkować będą: amoniak,
mocznik i nawozy wieloskładnikowe.
Decyzją Ministra Przemysłu i Handlu nr 29/Org/91 z dnia 31 października 1991 r., wydaną na podstawie
art. 65 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, wszczęto w przedsiębiorstwie Zakłady Chemiczne
„POLICE” postępowanie naprawcze i ustanowiono zarząd komisaryczny. W związku z ustanowieniem zarządu
komisarycznego organy przedsiębiorstwa państwowego uległy rozwiązaniu z dniem 01 listopada 1991 r. Zarząd
komisaryczny obowiązywał w przedsiębiorstwie do dnia 31 grudnia 1995 r. Decyzją nr 64/Org/93 z dnia 11
maja 1993 r. Minister Przemysłu i Handlu powołał Radę Nadzorczą w Zakładach Chemicznych „POLICE”,
której zadaniem było wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa oraz pracami zarządcy
komisarycznego związanymi z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa. W dniu 03 listopada 1994 r. zarządca komisaryczny przedsiębiorstwa wystąpił do Ministra Przekształceń
Własnościowych z wnioskiem o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „POLICE”
w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
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Kluczowe dla przedsiębiorstwa zmiany nastąpiły w 1995 roku. Aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 1995 r.
(Rep. A Nr 20142/95) przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Chemiczne „POLICE” zostało z dniem 30 grudnia
1995 r. przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa działającą pod firmą Zakłady Chemiczne
„POLICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach. Przedmiotem działalności Spółki było:
• wytwarzanie produktów i półproduktów chemicznych,
• prowadzenie robót budowlano-montażowych i remontowych,
• usługi portowe, składowe, transportowe i sprzętowe oraz inne usługi w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
• prowadzenie szkoleń na rzecz rolnictwa w zakresie szerzenia wiedzy o stosowaniu produktów chemicznych
oraz działalność badawcza, projektowa i inwestycyjna,
• usługi hotelarskie oraz inne usługi w oparciu o posiadaną bazę, działalność handlowa w kraju i za granicą
w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydział XI Gospodarczy z dnia 30 grudnia 1995 r. wpisano
Emitenta do rejestru handlowego, dział B numer 4849.
Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770, ze zm.), w dniu 29 maja 2001 r. Emitent został wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501.
4.8. Kapitały i fundusze Emitenta
4.8.1. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Emitenta tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki
i wynosi 600.000.000 zł. Pierwotnie, po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną,
kapitał został utworzony z funduszy przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „POLICE” z siedzibą
w Policach oraz niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności przed przekształceniem.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych Akcji (imiennych lub na
okaziciela) lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych Akcji (§ 11 ust. 1 Statutu). Podwyższenie
kapitału zakładowego Emitenta przez wzrost wartości nominalnej Akcji może nastąpić wyłącznie ze środków
własnych Spółki (§ 11 ust. 2 Statutu).
Kapitał zakładowy Emitenta może zostać obniżony na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek
Handlowych, tj.: poprzez zmniejszenie wartości nominalnej Akcji, połączenie Akcji lub przez umorzenie części
Akcji oraz w przypadku podziału poprzez wydzielenie.
Uchwały dotyczące podwyższenia (lub obniżenia) kapitału zakładowego podejmowane są przez Walne
Zgromadzenie, za wyjątkiem tych sytuacji, w których zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
uprawnionym do podjęcia takich czynności jest Zarząd.
4.8.2. Kapitał zapasowy
Pierwotnie, po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, kapitał zapasowy został
utworzony z części kapitałów własnych, które pozostały po pokryciu kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
Kapitał zapasowy jest tworzony zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami
Statutu Spółki i wynosi 210.210.190 zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kapitał zapasowy tworzony jest obligatoryjnie na pokrycie strat
bilansowych spółki. Do tego kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki
kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej (1/3) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału
zapasowego przelewane są także nadwyżki osiągnięte przy emisji Akcji powyżej ich wartości nominalnej,
a pozostałe po pokryciu kosztów emisji Akcji oraz uzyskane przez Spółkę dopłaty do Akcji.
79

Rozdział IV – Dane o Emitencie
4.8.3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Spółka tworzy kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, który wynosi 31.531.800 zł.
4.8.4. Pozostałe kapitały rezerwowe
Pozostałe kapitały rezerwowe wynoszą 67.184.790 zł.
4.8.5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
W Spółce utworzony został ZFŚS zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. z 1996 r., Dz.U. Nr 90, poz. 335, ze zm.).
Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby
zatrudnionych osób obciążającego koszty Spółki (wysokość odpisu na jednego zatrudnionego, co do zasady,
wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim
lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą).
Zasady gospodarowania środkami ZFŚS określa regulamin ustalany przez Pracodawcę w porozumieniu
z zakładowymi organizacjami związkowymi.
Ponadto zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki część zysku wypracowanego przez Spółkę Walne
Zgromadzenie może przeznaczyć na zasilenie ZFŚS.
Z uwagi na to, że w 2002 r. Spółka zanotowała stratę netto, konto ZFŚS nie zostało zasilone w 2003 r.
dodatkowymi środkami pochodzącymi z podziału zysku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 3 ZWZ z dnia 02 czerwca 2004 r. wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy 2003 zysk netto w kwocie 10.690.882,48 zł został podzielony w ten sposób, że jego część
wynoszącą 770.000,00 zł przeznaczono na zasilenie ZFŚS.
Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2005 r. Zgromadzenie
zadecydowało o podziale zysku za okres od dnia 01 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości
netto 88.918.227,16 zł i przeznaczeniu go w części stanowiącej 2.781.000,00 zł na ZFŚS.
Zgodnie z informacją Emitenta wykorzystanie środków z ZFŚS na dzień 31 marca 2005 r. przedstawia się
następująco:
•
•
•
•

przychód ogółem – 6.515.650,02 zł,
wydatki – 26.841,75 zł,
saldo – 6.488.808,27 zł,
stan należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych – 2.566.070,45 zł.

4.9. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidend w okresie ostatnich 3 lat
obrotowych
4.9.1. Zasady wypłaty dywidendy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych
W Spółce nie wypłacono dywidendy w 2003 r., z uwagi na to, że Spółka zanotowała stratę netto za rok
obrotowy 2002.
Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 czerwca 2004 r. Zgromadzenie
zadecydowało o podziale zysku za okres od dnia 01 stycznia 2003 do dnia 31 grudnia 2003 r. w wysokości
netto 10.690.882,48 zł i przeznaczeniu go w części stanowiącej 300.000,00 zł na wypłatę dywidendy.
Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,005 zł.
Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2005 r. Zgromadzenie
zadecydowało o podziale zysku za okres od dnia 01 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości
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netto 88.918.227,16 zł i przeznaczeniu go w części stanowiącej 9.000.000,00 zł na wypłatę dywidendy.
Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,15 zł.
4.9.2. Zasady wypłaty dywidendy w przyszłości w okresie 3 lat obrotowych
Spółka nie ma sprecyzowanych planów co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat obrotowych.
4.9.3. Termin podejmowania uchwały o wypłacie dywidendy
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki organem
uprawnionym do podjęcia uchwały o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy jest Walne
Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku i pozostawieniu części zysku
w Spółce albo przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy. Walne Zgromadzenie decyduje również
o przesunięciu dnia dywidendy lub rozłożeniu wypłaty dywidendy na raty.
Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku w szczególności na: kapitał
zapasowy, dywidendę dla akcjonariuszy, pozostałe kapitały i fundusze oraz inne cele.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, do kompetencji którego należy podjęcie uchwały o wypłacie
dywidendy, powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem
obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno się odbywać do
końca czerwca każdego roku.
4.9.4. Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki dziennikiem publikacyjnym Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
Po wprowadzeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu Emitent będzie przekazywał w formie raportu bieżącego
do spółki prowadzącej giełdę, KPWiG, GPW w Warszawie oraz do publicznej wiadomości, wszystkie decyzje
dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat
lub wstrzymania wypłat dywidend.
4.9.5. Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy
Zgodnie z § 93 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, po dopuszczeniu Akcji Spółki do publicznego
obrotu prawo do dywidendy będzie przysługiwało akcjonariuszom w stosunku do Akcji znajdujących się na
odpowiednich rachunkach papierów wartościowych na koniec dnia dywidendy.
4.9.6. Warunki odbioru dywidendy
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki wypłata dywidendy może być rozpoczęta nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia dywidendy (tj. dnia odbycia Walnego Zgromadzenia).
Po dopuszczeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie
z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW
Spółka jest zobowiązana informować KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy
oraz o terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Spółka jest zobowiązana uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91
ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty
dywidendy musi upłynąć co najmniej 10 dni.
Ponadto, zgodnie z § 26 Regulaminu GPW, po dopuszczeniu Akcji spółki do publicznego obrotu Spółka
zobowiązana będzie przekazywać do GPW informacje określone w ustawie Prawo o Publicznym Obrocie
Papierami Wartościowymi, w tym m.in. informacje o zamiarze wypłaty dywidendy. Ponadto Emitent
zobowiązany będzie uzgadniać z GPW decyzje dotyczące wypłaty dywidendy, które mogą mieć wpływ na
organizację i sposób przeprowadzenia transakcji giełdowych.
Wypłata dywidendy następować będzie za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW.

81

Rozdział IV – Dane o Emitencie
4.9.7. Istniejące uprzywilejowanie co do dywidendy
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowania co do dywidendy.
4.9.8. Termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy i konsekwencje niezrealizowania
tego prawa w terminie
Zgodnie z § 62 ust. 4 Statutu Spółki dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
za dany rok obrotowy. Zmiana Statutu usuwająca dotychczasowy § 62 ust. 4 Statutu nie została jeszcze
zarejestrowana. Po zarejestrowaniu zmiany Statutu, zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po
dopuszczeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu, dzień dywidendy będzie mógł być wyznaczony na dzień
powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Akcjonariusze mogą zrealizować roszczenie o wypłatę dywidendy w terminie 3 lat od dnia wymagalności
roszczenia, uzależnionego od wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie terminu wypłaty dywidendy. Termin
wypłaty dywidendy powinien być określany zgodnie z art. 455 Kodeksu Cywilnego, tj. niezwłocznie po
podjęciu uchwały.
Dywidenda jako świadczenie pieniężne okresowe podlega trzyletniemu okresowi przedawnienia.
4.10. Liczba i rodzaj Akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta
Wszystkie Akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta są Akcjami zwykłymi imiennymi serii A w liczbie 60.000.000
o wartości nominalnej 10 zł każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 060000000.
Akcje Spółki zostały wyemitowane w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową
spółkę Skarbu Państwa i zostały objęte w całości przez Skarb Państwa, według ich wartości nominalnej,
wynoszącej w dniu przekształcenia 10 zł za każdą akcję.
4.11. Inne Akcje
W Spółce nie ma innych Akcji niż wskazane w punkcie 4.10. powyżej.
4.12. Nieopłacona część kapitału zakładowego Emitenta
Wszystkie Akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały w pełni opłacone.
4.13. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału zakładowego Emitenta
w okresie ostatnich 3 lat
Od początku istnienia Spółki nie dokonywano żadnych zmian dotyczących kapitału zakładowego
(nie podwyższano kapitału zakładowego).
W momencie wpisania Spółki do rejestru handlowego kapitał zakładowy wynosił 600.000.000 zł i dzielił
się na 60.000.000 Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Aktualnie struktura kapitału
zakładowego przestawia się identycznie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000 i składa się z
60.000.000 Akcji imiennych serii A, każda o wartości nominalnej 10 zł.
4.14. Wkłady niepieniężne wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta w okresie
ostatnich 3 lat
W ciągu ostatnich 3 lat obrotowych nie wnoszono wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału
zakładowego.
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4.15. Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego
oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów Akcji
4.15.1. Warunki zmiany kapitału zakładowego
Zmiany kapitału zakładowego Spółki mogą być dokonywane zgodnie z wymaganiami Kodeksu Spółek
Handlowych. Statut Spółki w jednym przypadku ustanawia surowszy warunek dotyczący podwyższenia
kapitału zakładowego, aniżeli reguluje to Kodeks Spółek Handlowych: podwyższenie kapitału zakładowego
przez wzrost wartości nominalnej Akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi
(Dz.U. Nr 49, poz. 447, ze zm.), po dopuszczeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu Emitent będzie
zobowiązany wprowadzać do publicznego obrotu każdą kolejną emisję Akcji.
4.15.2. Warunki zamiany praw wynikających z Akcji
Zgodnie ze Statutem Spółki wszystkie Akcje Spółki są Akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na Akcje
na okaziciela do czasu zbycia tych Akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 24 maja 2005 r. (załącznik nr 3 do Prospektu) zmieniono statut
w ten sposób, iż obecnie Akcje Spółki są Akcjami imiennymi lub na okaziciela. Akcje imienne mogą zostać
zamienione na Akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza, pod warunkiem upoważnienia Zarządu Spółki
przez akcjonariusza żądającego zamiany do złożenia zamienionych Akcji do depozytu (§ 9 ust. 1 Statutu).
Akcje imienne stają się Akcjami na okaziciela z chwilą dopuszczenia Akcji Spółki do publicznego obrotu
papierami wartościowymi (§ 9 ust. 2 Statutu). Zmiana Statutu wprowadzająca powyższe rozwiązanie nie
została jeszcze zarejestrowana, co zostało przedstawione jako czynnik ryzyka.
Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji (tj. z 2002, Dz.U. nr 171, poz. 1397), nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem
dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych Akcji na zasadach ogólnych, z tym że Akcje nabyte
przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia
przez Skarb Państwa pierwszych Akcji na zasadach ogólnych. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki
Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być w ww. okresach zamieniane na Akcje na
okaziciela oraz nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu.
4.16. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy
uprawnień z obligacji zamiennych
Spółka nie wyemitowała obligacji zamiennych na Akcje ani też obligacji z prawem pierwszeństwa.
4.17. Liczba Akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał
zakładowy w granicach kapitału docelowego
Statut Spółki w obecnym kształcie nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4.18. Akcje lub świadectwa użytkowe
Spółka nie wydawała świadectw użytkowych. Statut Spółki nie przewiduje wydawania świadectw użytkowych.
4.19. Świadectwa założycielskie
Spółka nie wydała świadectw założycielskich. Statut Spółki nie przewiduje wydawania świadectw
założycielskich.
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4.20. Akcje Emitenta będące jego własnością lub własnością innej jednostki należącej
do grupy kapitałowej
Spółka nie posiada własnych Akcji. Również jednostki należące do grupy kapitałowej Emitenta nie posiadają
Akcji Spółki.
4.21. Nabycie Akcji własnych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych
Spółka nie nabywała w okresie ostatnich trzech lat obrotowych własnych Akcji.
4.22. Rynki papierów wartościowych, na których są notowane papiery wartościowe Emitenta
lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Papiery wartościowe ani kwity depozytowe Spółki dotychczas nie były i nie są notowane na żadnych rynkach
papierów wartościowych.
4.23. Notowania papierów wartościowych Emitenta za ostatnie 3 lata
Papiery wartościowe ani kwity depozytowe Spółki dotychczas nie były i nie są notowane na żadnych rynkach
papierów wartościowych.
4.24. Wypowiedzenie przez Emitenta umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych
usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań
finansowych
Do dnia sporządzenia Prospektu Spółka nie wypowiedziała żadnej umowy o dokonanie badania, przeglądu
lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Emitenta, zawartej z podmiotem uprawnionym do
badania.
4.25. Zdarzenia, o których mowa w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, które miały
miejsce w okresie ostatnich 3 lat
4.25.1. Wobec Emitenta
Do dnia sporządzenia Prospektu, w okresie ostatnich trzech lat, w odniesieniu do Emitenta nie został złożony
żaden wniosek o ogłoszenie upadłości, nie zostało złożone żadne podanie o otwarcie postępowania
układowego, nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, ani sąd nie zakazywał
wszczęcia takiego postępowania i w związku z tym nie były podejmowane żadne inne czynności dotyczące
wskazanych postępowań.
4.25.2. Wobec spółek zależnych
Do dnia sporządzenia Prospektu, w okresie ostatnich trzech lat, w odniesieniu do spółek zależnych od
Emitenta nie został złożony żaden wniosek o ogłoszenie upadłości, nie zostało złożone żadne podanie
o otwarcie postępowania układowego, nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego,
ani sąd nie zakazywał wszczęcia takiego postępowania i w związku z tym nie były podejmowane żadne inne
czynności dotyczące wskazanych postępowań.
4.26. Umorzenie egzekucji prowadzonej przeciwko Emitentowi
W stosunku do Emitenta nie prowadzono żadnych postępowań egzekucyjnych sądowych bądź administracyjnych,
a zatem nie umarzano przeciwko Emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej.
4.27. Postępowania likwidacyjne
W stosunku do Emitenta nie otwierano żadnych postępowań likwidacyjnych.
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4.28. Wpisanie danych dotyczących przedsiębiorstwa Emitenta do działu 4 rejestru
przedsiębiorców
Do dnia sporządzenia Prospektu żadne dane dotyczące przedsiębiorstwa Spółki nie zostały wpisane do działu
czwartego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
4.29. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z innymi podmiotami, mające istotny
wpływ na działalność Emitenta; rola Emitenta w jego grupie kapitałowej
Emitent posiada udziały i Akcje w 16 spółkach prawa handlowego, przy czym 100% udziałów posiada
w 8 spółkach, w stosunku do 2 spółek Emitent jest spółką dominującą, w 2 spółkach Emitent posiada udziały
powyżej 20% w kapitale zakładowym. W pozostałych podmiotach Emitent posiada poniżej 1 % akcji w ich
kapitale zakładowym. Spółka jest członkiem 18 stowarzyszeń i organizacji. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej
w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Większość spółek zależnych (z wyjątkiem „INFRAPARK POLICE” S.A. i „Port Morski w Policach” Sp. z o.o.) została
wydzielona ze struktury Emitenta w latach 1999-2002, w ramach procesów restrukturyzacji i outsourcingu
działalności pomocniczych. Spółki te świadczą usługi na rzecz innych podmiotów oraz dla Z.Ch. „POLICE” S.A.,
zakupują od Emitenta media i usługi infrastrukturalne, a także dzierżawią pomieszczenia i obiekty.
Zdaniem Emitenta podmioty te nie mają istotnego znaczenia dla działalności podstawowej Z.Ch. „POLICE” S.A.
W związku z tym Emitent nie dokonywał dotychczas konsolidacji sprawozdań finansowych podmiotów zależnych
i stowarzyszonych oraz nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grupy kapitałowej.
Obecnie Emitent podjął czynności zmierzające do sprzedaży udziałów w następujących spółkach zależnych:
•
•
•
•
•
•
•
•

„AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.
CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.
„Kargo” Transport Kolejowy Sp. z o.o.
„Koncept” Sp. z o.o.
„Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o.
REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.
„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.
„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Emitent dążył będzie do tego, aby zbycie udziałów we wskazanych wyżej podmiotach nastąpiło do końca 2005 r.
Natomiast spółki zależne „INFRAPARK POLICE” S.A. i „Port Morski w Policach” Sp. z o.o. są ważnym elementem
strategii rozwojowej Emitenta. Podmioty te zostały powołane w 2004 r. i znajdują się na etapie inicjowania
działalności.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej,
jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy
o Rachunkowości. Ponadto obowiązujący do dnia 10 lipca 2004 r. art. 57 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości
stanowił, iż konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej jeżeli prowadzi ona całkowicie odmienny rodzaj
działalności, na skutek czego włączenie danych tej jednostki do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
byłoby sprzeczne z realizacją obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. Ze względu na
powyższe Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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4.29.1. Schemat powiązań kapitałowych Emitenta

Z.Ch. „POLICE” S.A.
budchem Sp. z o.o.
48,96%

Supra Sp. z o.o.
100%

CENTRUM Elektrotechnika
Instalacje Serwis Sp. z o.o.
100%
Kemipol Sp. z o.o.
33,99%
Remech Sp. z o.o.
100%

Port Morski w Policach
Sp. z o.o. 90%

„INFRAPARK” Police S.A.
51%

PZPS Chełmek S.A.
w upadłości <1%

Automatika Sp. z o.o.
100%

Transtech Sp. z o.o.
100%

Kargo Sp. z o.o.
100%

Giełda Rolno-Towarowa
ROLMARK S.A. <1%
Koncept Sp. z o.o.
100%
Fabryka Papieru
SKOLWIN S.A. <1%

Zakład Włókien Chemicznych
„WISTOM” S.A. <1%

„Medika”
Usługi Medyczne
Sp. z o.o. 100% *

*/ W dniu 24 maja 2005 r. Emitent zawarł z firmą Lux-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę zbycia 100%
udziałów w spółce „Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach.
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4.29.2. Podmioty powiązane kapitałowo z Emitentem niemające istotnego wpływu na jego
działalność, będące podmiotami zależnymi od Emitenta w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. – Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi
Dane dotyczące zysku lub straty podmiotów powiązanych kapitałowo z Emitentem podano według stanu na
dzień 31 grudnia 2004 r.
4.29.2.1. „AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Firma

„AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie
z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki – Zakład Automatyki

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 40 56; Fax (91) 317 39 43

E-mail

j.wisniewski@zchpolice.com

Adres strony internetowej

www.automatika.com.pl

Numer statystyczny (REGON)

812445860

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-27-65-709

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000095833 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Prace inwestycyjne, inżynieryjno-techniczne (montażowe
i uruchomieniowe) w zakresie automatyki, remonty aparatury
kontrolno-pomiarowej, utrzymywanie ruchu komputerowych
systemów sterowania i wizualizacji procesów, nadzór
metrologiczny nad aparaturą kontrolno-pomiarową oraz
prowadzenie niezbędnej, związanej z tym dokumentacji,
wykonywanie dokumentacji projektowych, inwentaryzacyjnych,
prace inwestycyjne i remontowe urządzeń i instalacji
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, systemów technicznej ochrony
obiektów oraz telewizji przemysłowej.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

-2.177.743,18 zł

- kapitał podstawowy;
- kapitał zapasowy

1.241.000,00 zł
brak kapitału zapasowego
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Kapitał zakładowy

1.241.000,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-4.851.763,29 zł

Zysk/strata netto

1.433.020,11 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2001

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%

Stwierdzenie, czy podmiot został objęty
ostatnim skonsolidowanym, zbadanym
sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w związku
z tym podmiot nie został
objęty takim sprawozdaniem.

4.29.2.2. CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
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Firma

CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki – Zakład Elektryczny

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 35 54; Fax (91) 317 31 13

E-mail

centrum@zchpolice.com

Adres strony internetowej

www.centrum.zchpolice.pl

Numer statystyczny (REGON)

812399887

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-27-54-002

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000050500 (numer KRS)

Rozdział IV – Dane o Emitencie
Rodzaj działalności

Wykonawstwo prac elektrycznych, remonty
i przeglądy urządzeń elektrycznych, prace pomiarowe
i diagnostyczne, przeglądy i konserwacja urządzeń
i sieci instalacji elektrycznych średniego i niskiego
napięcia, prace warsztatowo-laboratoryjne oraz
obsługa instalacji przemysłowych.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

-3.755.039,43 zł

- kapitał podstawowy;

1.390.000,00 zł

- kapitał zapasowy

Brak kapitału zapasowego

Kapitał zakładowy

1.390.000,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-7.640.109,46 zł

Zysk/strata netto

2.495.070,03 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2001

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%

Stwierdzenie, czy podmiot został objęty
ostatnim skonsolidowanym, zbadanym
sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w związku
z tym podmiot nie został objęty takim
sprawozdaniem.

4.29.2.3. „Kargo” Transport Kolejowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma

„Kargo” Transport Kolejowy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki – Zakład Transportu
Kolejowego

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 18 61; Fax (91) 317 32 33

E-mail

rzabik@zchpolice.com.pl

Adres strony internetowej

www.str.iap.pl
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Rozdział IV – Dane o Emitencie
Numer statystyczny (REGON)

812386399

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-27-45-061

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000035340 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Przewóz masy towarowej, prace manewrowe
lokomotyw, ważenie wagonów, usługi
spedycyjne, (sporządzanie dokumentacji
przewozowej), dzierżawa taboru (cysterny,
platformy), dzierżawa lokomotyw, wynajem
taboru kolejowego, naprawa i konserwacja
torów i rozjazdów.

Łączna wysokość
kapitałów własnych

9.245.665,40 zł

w tym:
– kapitał podstawowy

8.160.500,00 zł

– kapitał zapasowy

526.810,69 zł

Kapitał zakładowy

8.160.500,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-207.108,84 zł

Zysk/strata netto

765.463,55 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2001

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%

Stwierdzenie, czy podmiot został
objęty ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w związku
z tym podmiot nie został objęty takim
sprawozdaniem.

4.29.2.4. „Koncept” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Firma

„Koncept” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
utworzona zgodnie z prawem polskim

Rozdział IV – Dane o Emitencie
Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki
– Biuro Konstrukcyjno-Projektowe

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 11 60; Fax (91) 317 25 22

E-mail

jpolonski@zchpolice.com

Adres strony internetowej

www.koncept-zchpolice.pl

Numer statystyczny (REGON)

812390900

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-27-49-053

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000041533 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego (wykonywanie
wielobranżowej dokumentacji inwestycyjnej lub
remontowej, instalacji produkcyjnych w dziedzinie
chemii nieorganicznej), badania i analizy techniczne
(wykonywanie ekspertyz wytrzymałości wszelkich
konstrukcji technicznych w tym budowlanych),
działalność archiwów, działalność poligraficzna
i introligatorska.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

-189.813,12 zł

– kapitał podstawowy

511.500,00 zł

– kapitał zapasowy

Brak kapitału zapasowego

Kapitał zakładowy

511.500,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-935.404,41 zł

Zysk/strata netto

234.091,29 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2001

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%
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Rozdział IV – Dane o Emitencie
Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%

Stwierdzenie, czy podmiot został
objęty ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego,
w związku z tym podmiot nie został
objęty takim sprawozdaniem.

4.29.2.5. „Medika” Usługi Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Firma

„Medika” Usługi Medyczne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki – Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 24 07; Fax (91) 317 24 08

E-mail

sekretariat@medika.pl

Adres strony internetowej

Brak

Numer statystyczny (REGON)

811998261

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-26-70-268

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000138426 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Świadczenie usług medycyny pracy, całodobowa
opieka medyczna, świadczenie usług medycznych
podstawowej opieki zdrowotnej (dorośli oraz dzieci),
świadczenie usług medycznych w zakresie fizykoterapii,
w tym rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
specjalistki ambulatoryjnej, praktyka stomatologiczna,
diagnostyka wysokospecjalistyczna.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

528.623,25 zł

– kapitał podstawowy

503.200,00 zł

– kapitał zapasowy

279.728,68 zł

Rozdział IV – Dane o Emitencie
Kapitał zakładowy

503.200,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-306.462,98 zł

Zysk/strata netto

52.157,55 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2000

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%

Stwierdzenie, czy podmiot został
objęty ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego,
w związku z tym podmiot nie został objęty
takim sprawozdaniem.

4.29.2.6. REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Firma

REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki – Zakład
Mechaniczny

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 42 14; Fax (91) 317 12 91

E-mail

remech.office@kbf.pl

Adres strony internetowej

www.remech.kbf.pl

Numer statystyczny (REGON)

812420860

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-27-62-680

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000099823
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Rozdział IV – Dane o Emitencie
Rodzaj działalności

Organizacja, prowadzenie i wykonawstwo robót
ogólnobudowlanych; instalacyjnych, sanitarnych,
inżynieryjnych w tym: budowa, konserwacja i remonty
urządzeń technicznych; opracowywanie dokumentacji
projektowych i instrukcji eksploatacyjnych;
doradztwo i wykonawstwo ekspertyz w zakresie
działania spółki; prefabrykacja i montaż konstrukcji
stalowych, obróbka skrawaniem, serwis i remonty
urządzeń transportu technologicznego, gumowanie
i łączenie taśm przenośnikowych, produkcja i montaż
rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż i naprawa
oraz konserwacja urządzeń dźwigowych, serwis i
remonty maszyn wirujących, budowa i montaż urządzeń
energetycznych.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

-6.405.718,74 zł

– kapitał podstawowy

6.212.500,00 zł

– kapitał zapasowy

Brak kapitału zapasowego

Kapitał zakładowy

6.612.500,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-22.469.760,84 zł

Zysk/strata netto

9.851.542,10 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2001

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%

Stwierdzenie, czy podmiot został
objęty ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w związku
z tym podmiot nie został objęty
takim sprawozdaniem

4.29.2.7. „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
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Firma

„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki – Zakład Transportu
Samochodowego

Kraj siedziby

Polska

Rozdział IV – Dane o Emitencie
Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 43 35; Fax (91) 317 43 43

E-mail

transtech@transtech.pl

Adres strony internetowej

www.transtech.pl

Numer statystyczny (REGON)

812339164

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-27-27-554

Oddziały spółki

Podmiot nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

00003660 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Usługi transportowe (przewóz osób i rzeczy
samochodami dostawczymi, transport międzynarodowy
i krajowy, transport materiałów sypkich i materiałów
niebezpiecznych, spedycja nawozów sztucznych
i bieli tytanowej, przewozy spedycyjne). Usługi
sprzętowe (wykonanie prac sprzętem specjalistycznym,
wynajem żurawi samojezdnych, podnośników
montażowych, samochodów specjalnych). Usługi
warsztatowe (naprawy samochodów osobowych,
dostawczych, ciężarowych i sprzętu transportowego);
zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,
sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, rozbiórka
i burzenie obiektów budowlanych.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

7.945.124,78 zł

- kapitał podstawowy;

13.089.850,00 zł

- kapitał zapasowy

Brak kapitału zapasowego

Kapitał zakładowy

13.089.850,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-5.651.033,04 zł

Zysk/strata netto

506.307,82 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2001

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%
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Rozdział IV – Dane o Emitencie
Stwierdzenie, czy podmiot został
objęty ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w związku
z tym podmiot nie został objęty takim sprawozdaniem

4.29.2.8. „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Firma

„Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki
– Zakład Produkcyjno-Handlowy „Wrocław”

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Wrocław

Adres

ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław

Numery telekomunikacyjne

Tel. (71) 348 10 31; Fax (71) 348 15 08

E-mail

biuro@supra-agrochemia.com.pl

Adres strony internetowej

www.supra-agrochemia.com.pl

Numer statystyczny (REGON)

932634097

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

895-17-39-499

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Rejestrowy

Numer wpisu do właściwego rejestru

00000138374

Rodzaj działalności

„Supra” Sp. z o.o. działa jako Centrum Dystrybucyjne
Spółki, zajmuje się wyładunkiem nawozów
produkowanych przez Spółkę z wagonów kolejowych,
samochodów i ich okresowym magazynowaniem,
konfekcjonowaniem, a następnie załadunkiem;
dzierżawa nieruchomości.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

2.652.409,00 zł

- kapitał podstawowy

12.844.800,00 zł

- kapitał zapasowy

Brak kapitału zapasowego

Kapitał zakładowy

12.844.800,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

-10.403.200,84 zł

Rozdział IV – Dane o Emitencie
Zysk/strata netto

210.809,84 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2000

Udział Spółki w kapitale zakładowym

100%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

100%

Stwierdzenie, czy podmiot został objęty
ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem finansowym
zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w związku z tym
podmiot nie został objęty
takim sprawozdaniem

4.29.2.9. Port Morski w Policach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma

Port Morski w Policach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Nie dotyczy

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 31 01; Fax (91) 317 20 50

E-mail

mklabacha@portpolice.pl

Adres strony internetowej

www.portpolice.pl

Numer statystyczny (REGON)

812736959

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-289-52-40

Oddziały spółki

Podmiot nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000223709 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Budowa portów morskich, budowa pozostałych obiektów
inżynierii wodnej, transport wodny przybrzeżny, działalność
portów morskich, obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej,
kupno – sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie
nieruchomościami na zlecenie, prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie nauk technicznych i ekonomicznych.
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Rozdział IV – Dane o Emitencie
Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

50.000,00 zł

- kapitał podstawowy

50.000,00 zł

- kapitał zapasowy

Brak kapitału zapasowego

Kapitał zakładowy

50.000,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

Nie dotyczy

Zysk/strata netto

0,00 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 90% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2004

Udział Spółki w kapitale zakładowym

90%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

90%

Stwierdzenie, czy podmiot został objęty
ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem
finansowym zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego,
w związku z tym podmiot nie został
objęty takim sprawozdaniem

4.29.2.10 „INFRAPARK POLICE” Spółka Akcyjna
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Firma

„INFRAPARK POLICE” Spółka Akcyjna

Forma prawna

Spółka Akcyjna utworzona zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Nie dotyczy

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 22 00; Fax (91) 317 21 50

E-mail

info@infrapark.pl

Adres strony internetowej

www.infrapark.pl

Numer statystyczny (REGON)

812688775

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-28-71-529

Oddziały spółki

Podmiot nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Rozdział IV – Dane o Emitencie
Numer wpisu do właściwego rejestru

0000210413 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Zarządzanie Polickim Parkiem Przemysłowym, przejęcie
zarządzania zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne)
od Spółki i Gminy Police oraz jego dzierżawa lub
sprzedaż, świadczenie usług zarządzania infrastrukturą
przemysłową, transfer technologii, pomoc przy
podejmowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć
gospodarczych przedsiębiorcom działającym na
terenie Polickiego Parku Przemysłowego.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

7.885.587,27 zł

- kapitał podstawowy

Brak kapitału zapasowego

- kapitał zapasowy

8.498.750,00 zł

Kapitał zakładowy

8.498.750,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

0,00 zł

Zysk/strata netto

-300.398,34 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Spółka posiada 51% głosów na Walnym
Zgromadzeniu*

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

2004

Udział Spółki w kapitale zakładowym

51%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

51%

Stwierdzenie, czy podmiot został objęty
ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem
finansowym zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego,
w związku z tym podmiot nie został
objęty takim sprawozdaniem.

*/ Zmniejszenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym ww. podmiotu z 76 % (pkt 1.1.1. Prospektu) do wskazanego powyżej 51 % udziału
związane było z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, które zarejestrowane zostało w dniu 1 kwietnia 2005 r.

4.29.3. Pozostałe podmioty powiązane kapitałowo z Emitentem, niemające istotnego wpływu
na jego działalność
4.29.3.1. „budchem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma

„budchem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Jednostka organizacyjna Spółki

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police
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Adres

ul. Kuźnicka 1; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 812 63 61; Fax (91) 812 63 60

E-mail

małgorzata.pilinko@budimex.com.pl

Adres strony internetowej

Brak strony internetowej

Numer statystyczny (REGON)

811903987

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-26-15-223

Oddziały spółki

Nie posiada oddziałów

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000135223 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Budownictwo, sprzedaż hurtowa realizowana na
zlecenie, sprzedaż hurtowa, obsługa nieruchomości,
wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, biurowych,
działalność rachunkowo-księgowa, badanie rynku i
opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, działalność związana z
zarządzaniem holdingami, reklama, pozostała
działalność komercyjna.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

2.786.993,44 zł

- kapitał podstawowy

1.201.000,00 zł

- kapitał zapasowy

634.745,36 zł

Kapitał zakładowy

1.201.000,00 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

0,00 zł

Zysk/strata netto

951.248,08 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Nie dotyczy

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

Nie dotyczy

Udział Spółki w kapitale zakładowym

48,96%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

48,96%

Stwierdzenie, czy podmiot został objęty
ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem
finansowym zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego,
w związku z tym podmiot
nie został objęty takim sprawozdaniem.

Rozdział IV – Dane o Emitencie
4.29.3.2. „KEMIPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma

„KEMIPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona
zgodnie z prawem polskim

Poprzednia forma prawna

Nie dotyczy

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Police

Adres

ul. Kuźnicka 6; 72-010 poczta Police

Numery telekomunikacyjne

Tel. (91) 317 32 20; Fax (91) 317 31 20

E-mail

info@kemipol.pl

Adres strony internetowej

www.kemipol.com.pl

Numer statystyczny (REGON)

005474547

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

851-010-82-49

Oddziały spółki

Oddział Złotniki we Wrocławiu; ul. Żwirowa 73,
54-029 Wrocław

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do właściwego rejestru

0000119127 (numer KRS)

Rodzaj działalności

Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych
pozostałych, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, działalność
usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji
maszyn ogólnego przeznaczenia, wykonywanie robót
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich
gdzie indziej niesklasyfikowanych, odprowadzanie
ścieków, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania
wody, unieszkodliwianie odpadów, zagospodarowywanie
niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,
wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,
wydawanie książek.

Łączna wysokość
kapitałów własnych
w tym:

31.789.246,87 zł

- kapitał podstawowy

3.445.062,75 zł

- kapitał zapasowy

14.485.570,49 zł

Kapitał zakładowy

3.445.062,75 zł

Zysk/strata z lat ubiegłych

0,00 zł
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Zysk/strata netto

11.341.390,82 zł

Rodzaj dominacji Spółki

Nie dotyczy

Rok uzyskania dominacji przez Spółkę

Nie dotyczy

Udział Spółki w kapitale zakładowym

33,99%

Udział Spółki w liczbie głosów
na Zgromadzeniu Wspólników

33,99%

Stwierdzenie, czy podmiot został
objęty ostatnim skonsolidowanym,
zbadanym sprawozdaniem
finansowym zamieszczonym w Prospekcie

Emitent nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego,
w związku z tym podmiot nie został
objęty takim sprawozdaniem.

Ponadto Emitent posiada Akcje w 4 spółkach, we wszystkich przypadkach udział Emitenta w kapitale
zakładowym nie przekracza wysokości 1%:
• Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego CHEŁMEK S.A. w upadłości – Emitent posiada 2615 Akcji
o wartości nominalnej 1,00 zł każda Akcja;
• Giełda Rolno-Towarowa ROLMARK S.A. – Emitent posiada 5000 Akcji o wartości nominalnej 2,00 zł
każda Akcja;
• Fabryka Papieru SKOLWIN S.A. – Emitent posiada 19414 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Akcja,
• Zakłady Włókien Chemicznych „WISTOM” S.A. – Emitent posiada 1080 Akcji o wartości nominalnej
10,00 zł każda Akcja.
4.29.4. Rola Emitenta wobec podmiotów powiązanych kapitałowo z Emitentem
Emitent w stosunku do większości spółek opisanych powyżej (oprócz „KEMIPOL” Sp. z o.o.) jest głównym
odbiorcą usług świadczonych przez te spółki. Ponadto Emitent dostarcza wymienionym Spółkom media,
usługi związane z dostępem do infrastruktury oraz wydzierżawia obiekty i pomieszczenia. Usługi świadczone
przez spółki zależne na rzecz Emitenta są źródłem uzyskania ponad 95% przychodów ogółem tych Spółek
(oprócz „Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o. i „Transtech” Sp. z o.o. i „budchem” Spółka z o.o., dla których
wymieniony wskaźnik jest mniejszy). Wszystkie spółki zależne współpracują z Emitentem na podstawie umów
wieloletnich.
„KEMIPOL” Sp. z o.o. nie świadczy usług na rzecz Emitenta. Zaopatruje się ona u Emitenta w media lub
surowce, a także sprzedaje Emitentowi część swojej produkcji.
„INFRAPARK Police” S.A. oraz Port Morski w Policach Sp. z o.o. rozpoczynają działalność.
4.29.5. Istotne powiązania organizacyjne Emitenta
Spółka jest członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stowarzyszenie Przyjaciół Pomorza Zachodniego „Klub Szczeciński”
Izba Energetyki Przemysłowej
Związek Portów i Przystani Morskich Województwa Zachodniopomorskiego
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Polskie Forum ISO 9000
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Pomerania”
Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie

Rozdział IV – Dane o Emitencie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Business Center Club
Polsko-Arabska Izba Gospodarcza
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Konsumentów i Importerów Soli Potasowej z siedzibą w Warszawie
Polskie Towarzystwo Nawozowe
Fundacja Klubu 500
Zachodniopomorski Związek Pracodawców
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
EFMA European Fertilizer Manufactures Association

4.30. Publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji Emitenta
w okresie ostatnich 12 miesięcy
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały miejsca wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę Akcji Emitenta.

4.31. Publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji spółek publicznych
ogłoszone przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy
W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent nie ogłaszał publicznych wezwań do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę Akcji spółek publicznych.
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