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A.

OMÓWIENIE ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

I.

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej

W I półroczu 2011 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 187 868 tys. zł, suma bilansowa
na dzień 30 czerwca 2011 wyniosła 3 853 872 tys. zł, a stan środków pieniężnych netto na koniec
okresu wyniósł 767 876 tys. zł.
Poniższe zestawienie przedstawia wybrane dane finansowe wraz z podstawowymi wskaźnikami
finansowymi za I półrocze 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku.
Wybrane informacje finansowe
w tys. zł.
za okres
od 01.01.2011
do 30.06.2011
Przychody netto ze sprzedaży

za okres
od 01.01.2010
do 30.06.2010

Zmiana
(%)

1 966 124

748 579

162,65

(1 533 485)

(616 493)

148,74

Zysk brutto ze sprzedaży

432 639

132 086

227,54

Koszty sprzedaży

(62 250)

(40 074)

55,34

Koszt własny sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

(122 071)

(54 211)

125,18

Pozostałe przychody/koszty operacyjne

(10 496)

81

X

Zysk na działalności operacyjnej

237 822

37 882

527,80

(5 246)

(1 650)

217,94

255

50

410

Podatek dochodowy

(44 963)

(6 500)

591,74

Zysk netto

187 868

29 782

530,81

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto udziałowców nie sprawujących
kontroli

130 554

29 643

340,42

57 314

139

41 133,09

EBITDA

313 733

80 675

288,89

Przychody/koszty finansowe
Zysk/strata z udziału w jednostkach
stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności
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na dzień
30.06.2011

na dzień
30.06.2010

Zmiana
(%)

Wartość aktywów

3 853 872

1 659 901

132,17

Aktywa trwałe

2 357 108

1 040 112

126,62

Aktywa obrotowe, w tym:

1 496 764

619 789

141,50

Zapasy

272 836

187 535

45,49

należności krótkoterminowe

444 569

185 708

139,39

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

767 876

214 674

257,69

pozostałe aktywa finansowe

746

27 636

(97,30)

aktywa trwałe dostępne do sprzedaży

132

251

(47,41)

10 605
2 137 600

3 985
1 144 218

166,12
86,82

1 632 788

1 142 370

42,93

Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli

504 812

1 848

27 216,67

Zobowiązania długoterminowe

610 111

229 172

166,22

1 106 161

286 511

286,08

pozostałe aktywa
Kapitał własny, w tym:
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki
dominującej

Zobowiązania krótkoterminowe

za okres
od 01.01.2011
do 30.06.2011
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

za okres
od 01.01.2010
do 30.06.2010

Zmiana
(%)

158 026

60 075

163,05

(132 194)

(61 514)

114,90

462 469

(30 372)

X

Przychody ze sprzedaży
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: „Grupa Kapitałowa AZOTY Tarnów”) za I półrocze 2011 roku
wyniosły 1 966 124 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 przychody
zwiększyły się o 1 217 545 tys. zł, tj. o 162,65%. Jest to wynikiem uzyskania, przez powiększoną
o jednostkę zależną i ZAK S.A. Grupę Kapitałową AZOTY Tarnów, wyższej wartości sprzedaży
rynkowej we wszystkich segmentach operacyjnych.
Największy udział w uzyskanych przychodach przypadł segmentowi nawozów.
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Koszty

w tys. zł.
za okres
od 01.01.2011
do 30.06.2011

Amortyzacja

za okres
od 01.01.2010
do 30.06.2010

Zmiana
(%)

75 911

42 793

77,39

1 248 571

477 025

161,74

Usługi obce

75 409

49 140

53,46

Podatki i opłaty

45 941

20 173

127,74

Wynagrodzenia

166 119

81 019

105,04

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

37 183

18 761

98,19

Pozostałe koszty rodzajowe

24 073

8 966

168,49

1 673 207

697 877

139,76

Zmiana stanu produktów (+/-)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne
potrzeby jednostki (-)

(42 339)

3 664

X

(4 742)

(2 846)

66,62

Koszty sprzedaży (-)

(62 250)

(40 074)

55,34

(122 071)
91 680

(54 211)
12 083

125,18
658,75

1 533 485

616 493

148,74

Zużycie materiałów i energii

Koszty według rodzaju

Koszty ogólnego zarządu (-)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Porównanie pierwszego półrocza 2011 roku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje
wzrost kosztów rodzajowych o 975 330 tys. zł, spowodowany powiększeniem Grupy Kapitałowej
poprzez nabycie kolejnej spółki zależnej ZAK S.A.
Odchylenia pozycji kosztowych przedstawiają się następująco:
zużycie materiałów i energii – wzrost o 771 546 tys. zł głównie z tytułu wzrostu cen
surowców petrochemicznych, gazu ziemnego, amoniaku i węgla,
usługi obce – wzrost o 26 269 tys. zł,
podatki i opłaty – wzrost o 25 768 tys. zł,
wynagrodzenia – wzrost o 85 100 tys. zł,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wzrost o 18 422 tys. zł,
pozostałe koszty rodzajowe – wzrost o 15 107 tys. zł.
Wynik na sprzedaży oraz wynik operacyjny
Po pierwszym półroczu 2011 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 432 639 tys. zł,
a w analogicznym okresie roku ubiegłego 132 086 tys. zł. Natomiast zysk z działalności operacyjnej
kształtował się na poziomie 237 822 tys. zł oraz 37 882 tys. zł za okres porównywalny.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego pozytywnie na prezentowane wyniki
wpłynęły:
korzystne odchylenie cenowe podstawowych produktów w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego,
wzrost cen kaprolaktamu, których poziom stymulował bardzo wysoki popyt na Dalekim
Wschodzie i ograniczona podaż w Europie,
zwiększony popyt na tworzywa konstrukcyjne, w tym na tarnamid oraz tarnoform.
Odnotowano wzrost cen według ICIS zarówno na te tworzywa jak i pozostałe tworzywa
inżynieryjne,
zwiększenie skali działalności i asortymentu w Grupie Kapitałowej AZOTY Tarnów,
w związku z powiększeniem o spółkę zależną ZAK S.A.
kontynuacja trendu wzrostowego cen nawozów azotowych.
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W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego negatywnie na prezentowane wyniki
wpłynęły:
umocnienie polskiej waluty (wobec EUR i USD), które nie sprzyja poprawie opłacalności
eksportu Grupy Kapitałowej AZOTÓW Tarnów (bez uwzględnienia transakcji
zabezpieczania kursów walut),
zdecydowanie wyższe ceny surowców potrzebnych do produkcji,
niższe wykorzystanie możliwości produkcyjnych nawozów w związku z awarią, która miała
miejsce w Tarnowie.
Wynik netto
Skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2011 roku wyniósł 187 868 tys. zł, z czego 130 554 tys. zł
stanowił zysk netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej. Rentowność netto osiągnęła poziom
9,56 %.
Wyniki finansowe osiągane na kolejnych rodzajach działalności
w tys. zł.
za okres
od 01.01.2011
do 30.06.2011
Zysk na działalności operacyjnej

za okres
od 01.01.2010
do 30.06.2010

Zmiana
(%)

237 822

37 882

527,80

(5 246)

(1 650)

217,94

255

50

410

(44 963)

(6 500)

591,74

-

-

-

Zysk netto

187 868

29 782

530,81

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto udziałowców nie sprawujących
kontroli

130 554

29 643

340,42

57 314

139

41 133,09

Przychody/koszty finansowe netto
Udział w zyskach netto jednostek
stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności
Podatek dochodowy
Zysk/Strata z działalności zaniechanej

Aktywa
Na koniec czerwca 2011 roku aktywa trwałe Grupy stanowiły wartość 2 357 108 tys. zł.
W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość majątku trwałego zwiększyła się
o 18 048 tys. zł (tj. o 0,77 %). Największy wzrost zanotowano na pozycji rzeczowe aktywa trwałe,
których stan w porównaniu z końcem grudnia 2010 roku wzrósł z 2 038 415 tys. zł do
2 069 070 tys. zł.
Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wynosi 61,16 % (na koniec 2010 roku 70,59 %).
Aktywa obrotowe Grupy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 1 496 764 tys. zł. W strukturze
aktywów obrotowych dominowały: środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 51,30 % aktywów
obrotowych, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe –29,70 % i zapasy – 18,23 %.
W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2010 roku wartość aktywów obrotowych wzrosła
o 522 417 tys. zł (w tym największy wzrost zanotowały środki pieniężne i ich ekwiwalenty
o 488 426 tys. zł, z drugiej strony wartość pozostałych aktywów finansowych spadła o 1 162 tys. zł).
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Zobowiązania
Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe łącznie) Grupy AZOTY Tarnów stanowiły na dzień
30 czerwca 2011 roku wartość 1 716 272 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na
koniec grudnia 2010 roku o 352 967 tys. zł (tj. o 25,89 %).
Wskaźnik stopy zadłużenia (zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe do aktywów
ogółem) wyniósł na dzień 30 czerwca 2011 roku 44,53 % (na koniec grudnia 2010 roku 41,15 %).
Wskaźnik bieżącej płynności, liczony jako iloraz majątku obrotowego razem i zobowiązań
krótkoterminowych razem wyniósł na dzień 30 czerwca 2011 roku 1,35 (na koniec 2010 roku 1,05).
Przepływy pieniężne
Wielkość przepływów pieniężnych netto w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosła
488 301 tys. zł, w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa wygenerowała
przepływy wyższe o 520 112 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 158 026 tys. zł i były wyższe od
wygenerowanych w okresie styczeń – czerwiec 2010 o 97 951 tys. zł. Grupa Kapitałowa
wygenerowała w relacji do I półrocza 2010 roku wyższy zysk brutto o 196 549 tys. zł.
Nadwyżka wydatków inwestycyjnych nad wpływami wyniosła (132 194) tys. zł. podobnie jak
w analogicznym okresie roku 2010, gdzie nadwyżka wydatków nad wpływami inwestycyjnymi
wyniosła (61 514) tys. zł. Największy wpływ na saldo przepływów pieniężnych z działalności
inwestycyjnej miała nadwyżka wydatków na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych nad wpływami z ich sprzedaży w kwocie
(130 304) tys. zł.
Środki pieniężne netto z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły 462 469 tys. zł. W relacji
do pierwszego półrocza 2010 roku były wyższe o 492 841 tys. zł. Ich poziom wynika w zasadniczej
części z nadwyżki wpływów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek nad wydatkami na ich
spłatę w wysokości 447 940 tys. zł.
Analiza wskaźnikowa
na dzień
30.06.2011
Rentowność netto

9,56%

na dzień
30.06.2010

Zmiana
2011/2010

3,98%

140,20%

EBIT%

12,10%

5,06%

139,13%

EBITDA%

15,96%

10,78%

48,05%

Wskaźnik bieżącej płynności

1,35

2,16

(37,50%)

Wskaźnik szybkiej płynności

1,11

1,51

(26,49%)

44,53%

31,07 %

43,32%

55,47%

68,93 %

(19,53%)

Wskaźnik stopy zadłużenia
Wskaźnik udziału kapitałów własnych
w finansowaniu majątku,

Realizowane zadania emisyjne
Szczegóły w punkcie A.IV niniejszego Sprawozdania.
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II.

Informacja o istotnych zdarzeniach w I półroczu 2011 roku

Przywrócenie pełnych zdolności produkcyjnych nawozów saletrzanych
Od 14 lipca 2011 roku po zakończeniu prac remontowych w ramach planowanego postoju
technologicznego, linie produkcyjne nawozów saletrzanych w AZOTACH Tarnów pracują na
pełnych zdolnościach produkcyjnych.
Przyczyną postoju była styczniowa awaria turbozespołu w Wytwórni Kwasu Azotowego, która
spowodowała czasowe wyłączenie produkcji nawozów saletrzanych (saletrosanu i saletrzaku
standard) o czym informowano w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za I kwartał 2011 roku na str.12. Produkcję nawozów saletrzanych na poziomie około
40% zdolności uruchomiono ponownie 20 stycznia. Było to możliwe dzięki dostawom kwasu
azotowego z kędzierzyńskiego ZAK S.A. W ten sposób wykorzystano jeden z głównych efektów
synergii w Grupie Kapitałowej po przejęciu przez AZOTY Tarnów pakietu kontrolnego ZAK S.A.
Prace zmierzające do zwiększenia wykorzystania zdolności produkcyjnych nawozów saletrzanych
w wyniku alokacji zapasów kwasu azotowego w GK AZOTY Tarnów przebiegały zgodnie
z harmonogramem. Niezależnie od tego prowadzono prace nad usunięciem skutków awarii
turbozespołu. Produkcja pozostałych nawozów azotowych przebiegała bez zakłóceń.
Aktualnie, po zakończeniu prac remontowych i pozytywnych próbach testowych, turbozespół
zapewnia pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych kwasu azotowego technicznego.
Zwiększenie limitu kredytu
Jak zostało przedstawione w raporcie za III Q 2010 roku oraz raporcie rocznym za 2010 rok
Jednostka Dominująca (wraz ze spółkami krajowymi Grupy Kapitałowej AZOTY Tarnów)
podpisała z PKO BP S.A w dniu 1 października 2010 roku Umowę kredytu w rachunku bieżącym
dla Grupy oraz Umowę o świadczenie usługi Cash poolingu wirtualnego, służącą bilansowaniu
nadwyżek finansowych oraz kredytów w rachunkach bieżących, w celu optymalizowania
przychodów i kosztów odsetkowych Grupy Kapitałowej w ramach zbilansowanych sald ujemnych
i dodatnich na tych rachunkach.
W dniu 30 marca 2011 roku Jednostka Dominująca (wraz ze spółkami krajowymi Grupy
Kapitałowej AZOTY Tarnów) podpisała Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym, na
okres do 30 września 2013 roku, który zwiększył limit kredytu z 40 000 tys. zł do 100 000 tys. zł,
jednocześnie ustanawiając nowy sublimit w kwocie 55 700 tys. zł dla ZAK S.A. (spółka zależna)
oraz sublimity w łącznej kwocie 4 300 tys. zł dla podmiotów zależnych od ZAK S.A.
Uruchomienie sublimitu kredytu w rachunku bieżącym dla ZAK S.A. pozwoli w pierwszym etapie
na wykorzystanie nadwyżki środków, docelowo przeznaczonych na finansowanie celów
emisyjnych, na wirtualne zbilansowanie części zobowiązań kredytowych ZAK S.A.,
a równocześnie na transfer – za pośrednictwem banku świadczącego w/w usługę – odsetek
płaconych w tej części przez ZAK S.A. do Jednostki Dominującej.
Następnie z dniem 16 czerwca 2011 roku jednostka Dominująca (reprezentując równocześnie
pozostałe spółki z Grupy) podpisała Aneks nr 2 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz
Aneks nr 2 do Umowy o świadczenie usługi Cash poolingu wirtualnego, w ramach których
dokonano wyłączenia z obu w/w umów spółki zależnej ELZAT Sp. z o.o. (z uwagi na dokonaną
w dniu 1 lipca 2011 roku sprzedaż 100% udziałów w tej spółce) i włączenia spółki
Hotel Centralny Sp. z o o. (spółki zależnej ZAK S.A.) oraz przesunięcia kwot sublimitów kredytów
bieżących w obrębie łącznego limitu kredytowego Grupy Kapitałowej AZOTY Tarnów.
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Uporządkowanie struktury zadłużenia ZAK S.A. (spółka zależna)
Na sytuację finansową i wynik ZAK S.A. wpływ miały podpisane umowy kredytowe oraz spłata
całkowitego zadłużenia w konsorcjum banków BRE Bank S.A./Kredyt Bank S.A./Pekao S.A.
z pomostowym udziałem AZOTÓW Tarnów jako gwaranta wobec instytucji finansowych.
W dniu 21 stycznia 2011 roku ZAK S.A. podpisała umowę pożyczki z Jednostką Dominującą
w kwocie 50 mln zł, która została przeznaczona i wykorzystana na uregulowanie zobowiązań
wynikających z Porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia zawartego z PGNiG S.A.
Pożyczka została już całkowicie spłacona 31 maja 2011 roku.
W dniu 23 marca 2011 roku ZAK S.A. podpisała z Raiffeisen Bank S.A. umowy kredytów
inwestycyjnych udzielonych na refinansowanie zobowiązań kredytowych wobec konsorcjum
banków BRE BANK S.A./Bank Pekao S.A./ Kredyt Bank S.A.- z tytułu finansowania inwestycji
Nowy Kwas Azotowy (TKV) oraz Stacji Uzdatniania Wody (SUW), w kwotach 17 250 tys. zł, oraz
14 750 tys. EUR.
W dniu 29 marca 2011 roku ZAK S.A. zawarła z PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny
w Katowicach umowę kredytu w formie limitu wielocelowego w kwocie 100 mln zł, na
refinansowanie zobowiązań kredytowych wobec konsorcjum banków BRE BANK S.A./Bank Pekao
S.A./Kredyt Bank S.A. – z tytułu kredytu odnawialnego oraz na finansowanie działalności bieżącej.
Dodatkowo, o czym wspomniano w punkcie powyżej Zwiększenie limitu kredytu, w dniu
30 marca 2011 roku ZAK S.A. zawarła z PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny
w Krakowie Aneks nr 1 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz Aneks nr 1 do Umowy
o świadczenie usługi cash poolingu wirtualnego dotyczący udzielenia kredytu w rachunku
bieżącym w kwocie 55 700 tys. zł dla ZAK S.A. oraz 4 300 tys. zł dla podmiotów zależnych od
ZAK S.A.
Podpisanie niniejszych umów uporządkowało strukturę zadłużenia Spółki, co z uwagi na brak
konieczności ponoszenia wysokich kosztów odsetek od zadłużenia przeterminowanego, pozwoli
na poprawę wyników finansowych.
Zmiana struktury akcjonariatu Jednostki Dominującej
(szczegóły w punkcie B.IV niniejszego Sprawozdania na str. 35 ).
Podwyższenie kapitału zakładowego Jednostki Dominującej poprzez emisję akcji
(szczegóły w punkcie A.VII niniejszego Sprawozdania Emisje, wykup i spłaty dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych na str. 22).
Nabycie akcji ZCh Police SA.
W związku z zamiarem nabycia akcji Zakładów Chemicznych Police S. A., Jednostka Dominująca
ogłosiła w dniu 15 czerwca 2011 roku za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (Oferujący)
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 49 500 000 akcji ZCh Police S. A. uprawniających do
wykonywania 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Chemicznych Police S.A. Cenę
w wezwaniu ustalono na 11,50 zł za jedną akcję. Zapisy rozpoczęły się 6 lipca a zakończyły
16 sierpnia 2011 roku o godz. 16:00. Minimalny próg powodzenia wezwania to złożenie zapisów
na sprzedaż nie mniej niż 38 250 000 akcji ZCh Police S.A., co stanowi 51% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu.
Cele oraz oczekiwane synergie z transakcji nabycia ZCh Police S.A. zostały przedstawione
w zatwierdzonym przez KNF w dniu 28 czerwca 2011 roku prospekcie emisyjnym na str. 52.
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ZCh Police S.A. to spółka publiczna, co oznacza, że zakup pakietu kontrolnego akcji następuje
w trybie wezwania. Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, będących
przedmiotem wezwania. W celu ustanowienia takiego zabezpieczenia w dniu 14 czerwca 2011
roku zawarta została przez Jednostkę Dominującą umowa krótkoterminowego kredytu
inwestycyjnego z PKO BP S.A. Umowa kredytu została uznana za spełniającą kryteria znaczącej
i opisana poniżej w punkcie A.III niniejszego sprawozdania Znaczące umowy zawarte w okresie
I półrocza 2011 roku.
Pozostała kwota niezbędna do ustanowienia zabezpieczenia pochodzi z zawartej w dniu
14 czerwca 2011 roku umowy pożyczki celowej krótkoterminowej ze spółką zależną ZAK S.A
w kwocie 70 000 tys. zł, (pożyczka została udzielona na okres od dnia 14 czerwca 2011 do
31 maja 2012 roku, oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych,
tj. WIBOR 1M + marża pożyczkodawcy) oraz ze środków własnych Jednostki Dominującej.
W dniu 15 czerwca 2011 roku środki z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO BP S.A.
w kwocie 400 000 tys. zł oraz z pożyczki celowej udzielonej przez ZAK S.A. w kwocie 70 000 tys. zł
wraz ze środkami własnymi Jednostki Dominującej w kwocie 99,25 tys. zł, tj. w łącznej kwocie
569,25 tys. zł zostały zdeponowane na rachunku technicznym w PKO BP S.A., służącym
zabezpieczeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZCh Police S.A., reprezentujących
nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, po cenie 11,50 zł za 1 akcję.
W komunikacie wydanym 7 lipca 2011 roku Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło, że zamierza
sprzedać posiadany pakiet akcji ZCh Police S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez Jednostkę
Dominującą.
18 lipca 2011 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał
bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez AZOTY Tarnów
kontroli nad ZCh Police S.A. Wydanie zgody przez Prezesa UOKiK było jednym z warunków
prawnych zamieszczonych w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
ZCh Police S.A.
Następnie Urząd Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec (Bundeskartellamt) wydał w dniu
19 lipca 2011 roku bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, tym samym został spełniony
drugi i ostatni warunek prawny zamieszczony w treści wezwania.
Według danych otrzymanych w dniu 17 sierpnia 2011 roku od podmiotu pośredniczącego
w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ZCh Police S.A. zapisami złożonymi
w wezwaniu do godz. 16:00 dnia 16 sierpnia 2011 roku objętych zostało 56 191 155 akcji,
uprawniających łącznie do 56 191 155 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 74,92%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZCh Police S.A.
W związku z powyższym Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że ziścił się warunek,
o którym mowa w punkcie 6 wezwania, tj. że na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone
zapisy obejmą nie mniej niż 38 250 000 akcji ZCh Police S.A., uprawniających łącznie do
wykonywania 38 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 51,00% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu ZCh Police S.A., po osiągnięciu których Jednostka Dominująca
zobowiązała się do nabycia akcji w wezwaniu.
W dniu 19 sierpnia 2011 roku została zrealizowana transakcja nabycia przez Jednostkę Dominującą
49 500 000 akcji zwykłych na okaziciela ZCh Police S.A., o wartości nominalnej 10 (dziesięć)
złotych każda. Zapisami złożonymi w wezwaniu, objętych zostało 56 191 155 akcji ZCh Police S.A.,
w związku z czym stopa alokacji w zapisach wyniosła 88,09%. Zgodnie z treścią wezwania, akcje
zostały nabyte za cenę jednostkową równą 11,50 zł za każdą akcję, co daje łączną wartość transakcji
równą 569 250 000 zł.
Rozliczenie nabycia akcji nastąpi w terminie wskazanym w treści wezwania.
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Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Jednostka Dominująca posiadać będzie łącznie 49 500 000
akcji zwykłych na okaziciela ZCh Police S.A., odpowiadających 66% kapitału zakładowego
ZCh Police S.A. i uprawniających łącznie do wykonywania49 500 000 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh Police S.A.
Przed ogłoszeniem wezwania Jednostka Dominująca nie posiadała żadnych akcji ZCh Police S.A.
Akcje nabyte są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są oznaczone kodem PLZCPLC00036.
Nabycie przez Jednostkę Dominującą akcji w wezwaniu ma charakter długoterminowej lokaty
kapitału.
Wartość ewidencyjna akcji w księgach rachunkowych AZOTÓW Tarnów po ich zaksięgowaniu
będzie wynosić 569 250 000 zł.
Prywatyzacja
W dniu 7 lipca 2011 roku na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa ogłoszony został
komunikat, iż Ministerstwo Skarbu Państwa odpowie na wezwanie na sprzedaż ZCh Police S.A.
Równocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o sprzedaży praw poboru akcji nowej
emisji AZOTÓW Tarnów, a w przypadku gdyby inwestorzy nie zakupili wszystkich oferowanych
praw poboru po satysfakcjonującej cenie, Ministerstwo deklarowało rozważenie objęcia
przysługujących mu akcji serii C. Ponadto, Ministerstwo prowadzi proces sprzedaży
mniejszościowego pakietu akcji ZAK S.A. na rzecz AZOTÓW Tarnów.
Ministerstwo Skarbu Państwa odpowie na wezwanie ogłoszone 15 czerwca 2011 roku przez
AZOTY Tarnów na sprzedaż Akcji ZCh Police S.A. Po przeanalizowaniu zaoferowanej
w wezwaniu ceny oraz wzięciu pod uwagę innych aspektów, w tym sytuacji wewnętrznej obu
spółek, ocenę rynku i osiągnięcie efektów synergii podnoszących wartość oraz konkurencyjność
powstałej w ten sposób grupy kapitałowej, złoży zapis na sprzedaż 44 556 840 należących do
Skarbu Państwa akcji ZCh Police S.A., stanowiących 59,41% kapitału zakładowego tej spółki.
Równocześnie, Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi proces sprzedaży mniejszościowego
pakietu akcji ZAK S.A. (40,88%) na rzecz większościowego akcjonariusza, którym są AZOTY
Tarnów. Intencją Ministerstwa jest niezwłoczne zamknięcie transakcji.
Ponadto, w związku z emisją 24 999 023 akcji serii C przez AZOTY Tarnów w drodze oferty
publicznej i wynikającym z tego prawem poboru, Ministerstwo Skarbu Państwa zamierzało zbyć
wszystkie przysługujące mu prawa poboru w liczbie 20 549 000. W przypadku, gdyby MSP nie
sprzedało wszystkich praw poboru po satysfakcjonującej cenie, rozważana była możliwość objęcia
akcji. Prowadzącym księgę popytu w imieniu Skarbu Państwa było ING Securities S.A. Minister
Skarbu Państwa powiedział, że sprzyjająca koniunktura w branży chemicznej to właściwy moment
na kolejne zmiany w tym sektorze, a prowadzony tak proces konsolidacji jest przygotowaniem do
pełnej prywatyzacji tej części sektora chemicznego
W dniu 12 lipca 2011 roku na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) ogłoszone
zostały komunikaty o zakończeniu z sukcesem procesu budowania księgi popytu na 20 549 000
(dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) praw poboru na akcje nowej emisji
Jednostki Dominującej należących do Skarbu Państwa. Cena została ustalona w wysokości 3,00
(trzy) złote za prawo poboru. Według komunikatów, prawa poboru kupione zostały w całości
przez instytucje finansowe, z których największą grupę stanowią polskie fundusze emerytalne.
Ponownie w dniu 14 lipca 2011 roku na stronie internetowej MSP ogłoszono kolejny komunikat
o zawarciu przez Ministerstwo Skarbu Państwa umowy na lock-up akcji Jednostki Dominującej.
Umowa została podpisana z DM PKO BP S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A., jako Menedżerami
oferty publicznej akcji serii C Jednostki Dominującej na 180-dniowy lock-up na akcje AZOTÓW
Tarnów od dnia rozpoczęcia notowań na GPW jednostkowych praw poboru na akcje serii C.
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MSP zobowiązało się, że w ciągu 180 dni od rozpoczęcia notowań na GPW jednostkowych praw
poboru na akcje serii C Jednostki Dominującej nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody DM PKO
BP oraz IPOPEMA, rozporządzał posiadanymi przez siebie akcjami, w tym m.in.: sprzedawał,
zastawiał, zawierał umów w sprawie sprzedaży, udzielał opcji lub zawierał transakcji typu swap.
Zobowiązanie to nie obejmuje zbycia wszystkich lub części jednostkowych praw poboru akcji serii
C przysługujących Skarbowi Państwa w związku z posiadaniem akcji Jednostki Dominującej.
Ponadto, Skarb Państwa zobowiązał się również, że w tym samym okresie nie będzie podejmował
żadnych działań mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego
AZOTÓW Tarnów poprzez emisję nowych akcji lub wyemitowanie papierów wartościowych,
które byłyby wymienialne na akcje AZOTÓW Tarnów; ani nie zbędzie, nie zezwoli na zbycie lub
nie upoważni do zbycia akcji posiadanych przez niego, bez uprzedniej pisemnej zgody DM PKO
BP oraz IPOPEMA.”
Inwestycja spółki zależnej ZAK S.A.
Głównym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w spółce zależnej ZAK S.A. w ramach
zatwierdzonego Planu Inwestycji na rok 2011 była kontynuacja rozruchu Nowego Kwasu
Azotowego – TKV. W dniu 16 marca 2011 roku nastąpiło podpisanie tymczasowego protokołu
przyjęcia (PAC) dla instalacji kwasu azotowego.
Obrót uprawnieniami do emisji CO2
Z dniem 13 maja 2011 roku Jednostka Dominująca zawarła z Gazprom Marketing & Trading Ltd.
transakcję swapową (SWAP EUA/CER), polegającą na zamianie 426 000 uprawnień do redukcji
emisji typu EUA na 426 000 uprawnień alternatywnych do redukcji emisji typu CER z terminem
wzajemnego przekazania uprawnień na 22 marca 2013 roku.
Na dzień zawarcia transakcji występująca nadwyżka cen rynkowych uprawnień EUA nad ceną
rynkową uprawnień CER skutkowała nadwyżką przyszłych przychodów nad kosztami Jednostki
Dominującej w kwocie 7 386 tys. zł (tj. równowartości kwoty 1 849 tys. EUR), przy czym wpłata
w/w nadwyżki z zawartej transakcji, została dokonana na rachunek Jednostki Dominującej
z dniem 17 maja 2011 roku.
Jednostka Dominująca dokonała zamiany uprawnień w wysokości dopuszczalnego udziału
uprawnień alternatywnych typu CER, których umorzenia będzie mogła dokonać na pokrycie
własnej emisji CO2 w całym 5 letnim okresie rozliczeniowym (2008-2012), zamiast uprawnień typu
EUA.
Uzyskane nagrody i wyróżnienia
W roku 2011 roku AZOTY Tarnów dwukrotnie znalazły się w elitarnej grupie 16 spółek
giełdowych, wchodzących w skład portfela RESPECT Indeks, spółek zarządzanych w sposób
odpowiedzialny i zrównoważony. Po raz pierwszy w styczniu tego roku podczas II edycji projektu
i ponownie w dniu 14 lipca, kiedy to nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników zakończonej III edycji
projektu
W 2009 roku AZOTY Tarnów, uzyskując wysokie oceny ratingowe w badaniu przeprowadzonym
przez firmę Deloitte, zostały zakwalifikowane – jako jedna z 16 firm notowanych na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych – do pierwszego w Polsce indeksu giełdowego spółek
społecznie odpowiedzialnych.
W lutym 2011 roku AZOTY Tarnów otrzymały nagrodę Grand Prix w kategorii „produkty
chemiczne” IV Międzynarodowych Targów i Konferencji Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM
2011 w Katowicach – za opracowany w wyniku własnych prac badawczych Tarnamid
uniepalniony bezhalogenowy.
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Na targach rolniczych AGROTECH 2011 odbywających się w dniach 11 – 13 marca 2011 roku
w Kielcach AZOTY Tarnów otrzymały Złoty Medal za nawozy azotowo – siarkowe. W skład
nagrodzonej grupy produktów wchodzą cztery nawozy azotowe o zróżnicowanej zawartości
azotu i siarki. Stworzenie oferty było możliwe dzięki uruchomieniu w roku 2009 w AZOTACH
Tarnów nowej Instalacji mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d (jedno z zadań emisyjnych
zdefiniowanych w 2008 roku) oraz przejęciu w 2010 roku kontroli nad ZAK S.A.
W finale IX edycji konkursu Polskie Nawozy, który odbył się 15 kwietnia 2011 roku w Warszawie
Diamentową Statuetkę otrzymały: AZOTY Tarnów za nawóz Saletrosan® 26 makro oraz
Kędzierzyńska Saletra Amonowa®.
Ponadto Grupa Kapitałowa AZOTY Tarnów (ZAK S.A. i AZOTY Tarnów) otrzymała główną
nagrodę w konkursie Innowacyjny Produkt za „Bazę Siarkowo – Azotową”. W skład bazy
wchodzą nawozy: Saletrosan® makro, Siarczan AS21 Amonu, Salmag z siarką ® oraz kędzierzyńska
Saletra Amonowa®. Jest to gama nawozów o zróżnicowanej zawartości azotu i siarki kompleksowo
pokrywająca potrzeby polskiego rolnictwa.

III.

Znaczące umowy zawarte w okresie I półrocza 2011 roku

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną – ZAK S.A.
W dniu 17 stycznia 2011 roku spółka zależna ZAK S.A. podpisała aneks nr 1/2011 do umowy
ramowej z dnia 22 grudnia 2008 roku z firmą Polynt S.p.A. z Włoch na sprzedaż 2-Etyloheksanolu.
Przedmiotowy aneks ma obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
i przewiduje zakup przez Polynt S.p.A. od ZAK S.A. – Etyloheksanolu w w/w okresie, według
ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Podpisany aneks, którego szacunkowa wartość wynosi około 64,7 mln zł, jest umową o najwyższej
wartości spośród umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów, a grupą Polynt
w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową AZOTY
Tarnów, a grupą Polynt w tym okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z podpisanego
dnia 17 stycznia 2011 roku aneksu wynosi około 116,5 mln zł netto, co przekracza 10% kapitałów
własnych Jednostki Dominującej i stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość
znaczącą.
(Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku).
Zawarcie umowy znaczącej przez Jednostkę Dominującą
W dniu 19 stycznia 2011 roku, podpisana została pomiędzy Jednostką Dominującą a firmą
Brenntag International Chemicals z Niemiec (dalej: Sprzedający) umowa na zakup fenolu.
Przedmiotowa
umowa
ma
obowiązywać
w
okresie
od 1 stycznia 2011 roku
do31 grudnia 2011 roku i przewiduje zakup od Sprzedającego fenolu w w/w okresie, według
ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej szacunkowa wartość netto wynosi
około 146,9 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. Jest to
jednocześnie umowa o najwyższej wartości zawarta przez Jednostkę Dominującą ze Sprzedającym
(jak i Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów a Grupą Brenntag) w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów a Grupą Brenntag w tym
okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z w/w umowy, wynosi około 232,6 mln zł, co
również stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą, przy czym jedynie
umowa z dnia 19 stycznia 2011 roku spełnia samodzielnie opisane wyżej kryterium umowy
znaczącej.
(Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku).
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Obroty z firmą Mitsui
W dniu 2 lutego 2011 roku podpisana została pomiędzy Jednostką Dominującą a firmą
Mitsui & Co. Deutschland z Niemiec umowa na zakup fenolu.
Przedmiotowa umowa ma obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2011 roku i przewiduje zakup przez Jednostkę Dominującą od Sprzedającego fenolu
w w/w okresie, według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Szacunkowa wartość netto jaka wynika z podpisanej umowy wynosi około 58,5 mln zł. Jest to
jednocześnie umowa o najwyższej wartości spośród umów zawartych przez Jednostkę Dominującą
z firmą Mitsui & Co. (jak i Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów a Grupą Mitsui) w okresie ostatnich
12 miesięcy. Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów a Grupą
Mitsui w w/w okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z w/w umowy, wynosi około
115,6 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i stanowi kryterium do uznania
sumy umów za wartość znaczącą.
(Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 3 marca 2011 roku).
Obroty z PGNiG S.A.
Do dnia 8 lutego 2011 roku (tj. data publikacji bieżącego raportu na ten temat) łączna wartość
obrotów handlowych Grupy Kapitałowej AZOTÓW Tarnów z Grupą Kapitałową Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) w okresie od 13 sierpnia 2010 roku
osiągnęła wartość 219,8 mln zł netto. Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych
Jednostki Dominującej, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.
Następnie w okresie od 8 lutego 2011 roku do dnia 6 maja 2011 roku (tj. data publikacji bieżącego
raportu na ten temat) łączna wartość obrotów handlowych Grupy Kapitałowej AZOTÓW Tarnów
z Grupą Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) osiągnęła
wartość 168,8 mln zł netto. Powyższa wartość również przekracza 10% kapitałów własnych
Jednostki Dominującej, w związku z czym, suma obrotów została uznana za wartość znaczącą.
Również w kolejnym okresie od 6 maja 2011 roku do dnia 12 sierpnia 2011 roku łączna wartość
obrotów handlowych Grupy Kapitałowej AZOTÓW Tarnów z Grupą Kapitałową Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) osiągnęła wartość 117,34 mln zł netto.
Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej, co stanowi
kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.
(Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku, raport bieżący nr 26/2011
z dnia 8 maja 2011 roku oraz raport bieżący nr 78/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku ).
Ustanowienie zastawu na akcjach ZAK S.A.
W dniu 14 lutego 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej powziął informację o wpłynięciu
zawiadomienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII
Gospodarczy Rejestru Zastawów o ustanowieniu na rzecz PKO BP S.A. Regionalnego Oddziału
Korporacyjnego w Krakowie zastawu rejestrowego na należących do Jednostki Dominującej
30 000 000 sztuk akcji na okaziciela serii B ZAK S.A. Akcje będące przedmiotem zastawu mają
charakter długoterminowej lokaty kapitału. Wpisu w rejestrze zastawów dokonano w dniu
2 lutego 2011 roku. Zastaw został ustanowiony jako zabezpieczenie umowy kredytu
inwestycyjnego, udzielonego przez PKO BP S.A. i przeznaczonego na zakup w/w akcji ZAK S.A.
Najwyższa kwota zabezpieczenia wynosi 138 624 000 zł. Wartość ewidencyjna akcji będących
przedmiotem zastawu w księgach rachunkowych wynosi 150 000 00 mln zł. Aktywa, na których
ustanowiono na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny
Oddział Korporacyjny w Krakowie wyżej opisany zastawy rejestrowy uznano za znaczące z uwagi
na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
(Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku).
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Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną - ZAK S.A.
W dniu 23 marca 2011 roku spółka zależna ZAK S.A. (dalej: Kredytobiorca) podpisała z bankiem
Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej: Bank) umowę kredytu w kwocie 14 750 tys. EUR (słownie:
czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy EUR).
Na dzień przekazania bieżącego raportu na ten temat (tj. na dzień 23 marca 2011 roku),
szacunkowa wartość w/w umowy kredytowej stanowiła równowartość 56,5 mln zł wg kursu
średniego EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
Środki z kredytu przeznaczone są na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego
ZAK S.A. przez konsorcjum banków przeznaczonego na finansowanie inwestycji polegającej na
budowie instalacji kwasu azotowego TK V wraz z instalacją neutralizacji „Nowy kwas azotowy
TK V”.
Niespłacone zobowiązanie Kredytobiorcy za wyjątkiem zobowiązania z tytułu należnych prowizji
i odsetek będzie traktowane jako zadłużenie przeterminowane. W przypadku naruszenia przez
Kredytobiorcę postanowień określonych w umowie Bank ma prawo do jej wypowiedzenia. Kwoty
kredytu w walucie obcej wykorzystywanego w PLN będą przeliczane na walutę kredytu według
kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu złożenia polecenia wypłaty
z kredytu. Kredytobiorca ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części.
Od kwoty przedterminowej spłaty kredytu zostanie pobrana prowizja z tytułu przedterminowej
spłaty w wysokości określonej w umowie.
Spłata kredytu dokonana zostanie w kwartalnych okresach odsetkowych począwszy od
30 marca 2012 roku do 31 marca 2016 roku. Jako oprocentowanie kredytu wykorzystanego w EUR
przyjęta została stawka EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w EUR.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.
Zabezpieczeniem bieżącym spłaty kredytu jest tymczasowe poręczenie udzielone przez Jednostkę
Dominującą, udzielone wg prawa cywilnego w dniu 23 marca 2011 roku i obejmujące spłatę
wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z w/w umowy oraz pełnomocnictwo do
rachunku bieżącego ZAK S.A. Umowa przewiduje ustanowienie docelowych zabezpieczeń
przyszłych w formie przelewu wierzytelności, potwierdzonej cesji wierzytelności z kontraktów
handlowych, hipoteki do kwoty 22 125 tys. EUR na prawie wieczystego użytkowania gruntu, cesji
praw z polisy ubezpieczeniowej ww hipoteki, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych
wchodzących w skład instalacji kwasu azotowego TK V wraz z instalacją neutralizacji oraz cesję
praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń.
W/w umowa kredytowa jest umową o najwyższej wartości zawartą przez Grupę Kapitałową
AZOTY Tarnów z Raiffeisen Bank Polska S.A. w ostatnich 12 miesiącach. Łączna wartość umów
zawartych przez Grupę Kapitałową AZOTY Tarnów z Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie
ostatnich 12 miesięcy wynosi około 123,8 mln złotych, co przekracza 10% kapitałów własnych
Jednostki Dominującej i stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą,
(Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 23 marca 2011 roku).
Obroty z PKO BP S.A.
W okresie od 30 listopada 2010 roku do dnia 30 marca 2011 roku (tj. do dnia publikacji bieżącego
raportu na ten temat) łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową AZOTY Tarnów
z Grupą Kapitałową PKO BP S.A. osiągnęła wartość 160 mln zł (słownie: sto sześćdziesiąt
milionów zł).
Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej, co stanowi
kryterium uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.
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Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego
na kwotę 100 mln zł (słownie: sto milionów zł), zawarta pomiędzy ZAK S.A.(spółka zależna),
a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w dniu 29 marca 2011 roku.
Wraz z w/w umową w dniu 30 marca 2011 roku podpisano aneks do umowy kredytu w rachunku
bieżącym Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. o rozszerzenie usługi cash-poolingu
wirtualnego w Grupie Kapitałowej AZOTY Tarnów i Grupie Kapitałowej ZAK S.A. o kwotę
60 mln zł.
Usługa pozwala na uzyskanie korzyści związanej z wirtualnym bilansowaniem sald ujemnych
i dodatnich na rachunkach bieżących spółek z Grupy Kapitałowej AZOTY Tarnów i eliminację
marży banku pomiędzy stopą oferowanych lokat a stopą kredytów i rozliczanie się z odsetek
naliczanych na bazie jednolitej stopy WIBOR w ramach Grupy Kapitałowej.
(Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 roku).
Zawarcie umowy przez Jednostkę Dominującą z PKN Orlen S.A.
W dniu 4 kwietnia 2011 roku została zawarta pomiędzy Jednostką Dominującą a Polskim
Koncernem Naftowym Orlen S.A. z siedzibą w Płocku umowa o wieloletniej współpracy.
Przedmiotowa umowa dotyczy sprzedaży surowców: fenolu i benzenu przez PKN Orlen S.A. na
rzecz Jednostki Dominującej według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Podpisana umowa wieloletnia spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej szacunkowa wartość
netto w okresie 5 lat wynosi około 1,1 mld zł netto i przekracza 10% kapitałów własnych Jednostki
Dominującej. Jest to jednocześnie umowa o najwyższej wartości zawarta przez Jednostkę
Dominującą z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A (jak i Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów,
a Grupą Orlen) w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą
Kapitałową AZOTY Tarnów a Grupą Orlen w tym okresie, wraz z szacunkową wartością jaka
wynika z w/w umowy, wynosi około 1,3 mld zł, co również stanowi kryterium do uznania sumy
umów za wartość znaczącą.
(Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku).
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
W dniu 25 maja 2011 roku spółka zależna – ZAK S.A. (dalej: Kupujący) podpisała umowę
z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. (dalej: Sprzedający) na zakup ortoksylenu.
Przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieoznaczony i przewiduje zakup przez ZAK S.A.
od Sprzedającego ortoksylenu według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Podpisana umowa, której szacunkowa wartość w okresie 5 lat obowiązywania wynosi około
269 mln zł, jest umową o najwyższej wartości spośród umów zawartych pomiędzy Grupą
Kapitałową AZOTY Tarnów, a Grupą Orlen w okresie od 5 kwietnia 2011 roku do dnia
przekazania raportu. Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów,
a Grupą Orlen w w/w okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z podpisanej dnia
25 maja 2011 roku umowy wynosi około 291,4 mln zł netto, co przekracza 10 % kapitałów
własnych Emitenta i stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą.
(Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 26 maja 2011 roku).
Zawarcie umowy przez Jednostkę Dominującą z Comexport Group
W dniu 30 maja 2011 roku wpłynął do siedziby Jednostki Dominującej (dalej: Sprzedający) oryginał
umowy ramowej zawartej 24 lutego 2011 roku pomiędzy Jednostką Dominującą a Comexport
Group z Brazylii (dalej: Kupujący).
Przedmiotowa umowa dotyczy sprzedaży siarczanu amonu według ustalonego harmonogramu
i warunków handlowych.
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Podpisana umowa ramowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej szacunkowa wartość netto
w okresie 5 lat wynosi około 226 mln zł netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Jest
to jednocześnie umowa o najwyższej wartości zawarta przez Emitenta z Kupującym (jak i Grupą
Kapitałową AZOTY Tarnów, a Grupą Comexport Group) w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna
wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową AZOTY Tarnów a Grupą Comexport w tym
okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z w/w umowy, wynosi około 267,2 mln zł,
co również stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą.
(Raport bieżący nr 36/2011 z dnia 31 maja 2011 roku)
Zawarcie przez Jednostkę Dominującą umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A.
W dniu 14 czerwca 2011 roku została zawarta przez Jednostkę Dominującą umowa kredytu
inwestycyjnego o charakterze pomostowym z PKO BP S.A. (dalej: Bank).
Zgodnie z umową Bank udzielił Jednostce Dominującej kredytu w kwocie 400 000 tys. zł, celem
sfinansowania zabezpieczenia przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
Zakładów Chemicznych Police S.A., które Jednostka Dominująca ogłosiła w związku z zamiarem
nabycia akcji ZCh Police S.A. (szczegóły Wezwania w raporcie bieżącym nr 43/2011 z dnia
15 czerwca 2011 roku).
Kredyt udzielony został na okres od dnia 14 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30 sierpnia 2011 roku. Spłata kredytu
zostanie dokonana jednorazowo do dnia 31 grudnia 2011 roku, jednak nie później niż w terminie
3 dni roboczych licząc od dnia przedstawienia w Banku lub w Powszechnej Kasie Oszczędności
Banku Polskim Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
(dalej: DM PKO BP) postanowienia sądu w sprawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
podwyższenia kapitału akcyjnego Jednostki Dominującej, dokonanego w drodze nowej emisji
akcji.
Planuje się spłatę kredytu ze środków pozyskanych z planowanej emisji akcji z zachowaniem
prawa poboru przeprowadzanej na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Jednostki Dominującej z dnia
26 maja 2011 roku, o której poinformowano raportem bieżącym nr 35/2011.
Kredyt został uruchomiony po ustanowieniu następujących zabezpieczeń wierzytelności Banku
z tytułu umowy: (i) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (ii) możliwość
potrącenia wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu umowy z wierzytelnościami Spółki wobec
Banku z tytułu odpowiednich umów rachunków bankowych, oraz (iii) blokada środków
pieniężnych Spółki zgromadzonych na rachunku lub rachunkach lokaty lub lokat terminowych
w Banku, w wysokości 100 mln zł, oraz po spełnieniu innych warunków uruchomienia kredytu
przewidzianych w umowie. Wierzytelności Banku z tytułu umowy zostaną zabezpieczone
dodatkowo (i) zastawem rejestrowym na akcjach ZCh Police, które zostaną nabyte przez Jednostkę
Dominującą w wyniku Wezwania, oraz (ii) nieodwołalną blokadą akcji ZCh Police na rachunku
papierów wartościowych Jednostki Dominującej prowadzonym w DM PKO BP, do momentu
skutecznego ustanowienia tego zastawu rejestrowego.
W przypadku, gdy w ocenie Banku dywidendy planowane do wypłaty przez Jednostkę
Dominującą w okresie realizacji umowy stanowią zagrożenie terminowej spłaty zobowiązań
wobec Banku, a Jednostka Dominująca nie uwzględni opinii Banku i nie dokona zmiany wysokości
planowanych do wypłaty kwot lub gdy w ocenie banku wysokość faktycznie dokonanej wypłaty
dywidendy spowoduje zagrożenie terminowej spłaty zobowiązań Jednostki Dominującej wobec
Banku, wówczas Bank może wypowiedzieć umowę.
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Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
umów tego typu. Wartość finansowania udostępnionego Jednostce Dominującej na podstawie
umowy przekracza 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej, co stanowi kryterium uznania
umowy za umowę znaczącą.
(Raport bieżący nr 44/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku).

IV.

Realizacja celów emisyjnych

Optymalizacja portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych
a) Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1 200 t/d
Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2009 roku.
b) Modernizacja młynowni dolomitu
Cel został zrealizowany, zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji w 2009 roku,
zgodnie z planem.
c)

Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów
Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji stałej w 2010 roku.

Modernizacja wytwórni kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wodoru
a) Modernizacja węzła sprężania powietrza dla potrzeb Instalacji Utleniania Cykloheksanu w ob. K-54.
Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji stałej w 2009 roku.
b) Modernizacja sterowania procesami na instalacjach Wydziału Cykloheksanolu.
Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji stałej w 2009 roku.
c)

Modernizacja instalacji selektywnego uwodornienia fenolu na katalizatorze Pd
Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji stałej w 2009 roku.

d) Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Kaprolaktamu do 101 300 t/rok
W obecnym momencie zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, została
zakończona realizacja wszystkich celów zadania przeznaczonych na rok 2010, obecnie
zlecono wykonanie wszystkich niezbędnych prac końcowego etapu zadania. Zadanie
zostanie przekazane do eksploatacji stałej w 2011 roku.
e)

Budowa Instalacji Wodoru
V Rozkładnia Metanu została przygotowana do współpracy z instalacja wodoru, realizowane
są pierwsze dostawy, zgodnie z harmonogramem. W trakcie przygotowania fundamenty.
Projekt techniczny w końcowej fazie. Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym
harmonogramem.

f)

Modernizacja chłodni wentylatorowej obiegu chłodniczego M
Prace budowlano-montażowe zakończono w IV kwartale 2010 roku. Przeprowadzono próby
kompleksowe. Celka chłodni została przekazana do eksploatacji wstępnej zgodnie
z harmonogramem. Zadanie w trakcie przekazywania do eksploatacji stałej.

g) Rozbudowa rozdzielni 0,4 kV dla potrzeb Wytwórni SHA.
Został opracowany projekt techniczny, zlecono wykonawstwo prac budowlanych
i elektrycznych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Aktualnie zadanie jest
w trakcie przekazywania do eksploatacji stałej. Zadanie można traktować jako zakończone to
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znaczy cel został osiągnięty, zakupione i zainstalowane w ramach zadania urządzenia
pracują zgodnie z przeznaczeniem.
h) Dostosowanie węzła rozładunku fenolu z cystern na rampie rozładowczej do wymogów TDT
Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z Planem działalności Inwestycyjnej zakończenie
planowane jest na rok 2011. Zakontraktowano dostawy, wykonawstwo oraz prace
projektowe. Wybrano zewnętrznego dostawcę ramion, natomiast realizację (montaż i projekt)
powierzono jednostkom Grupy Kapitałowej.
i)

Dostosowanie urządzeń przeładunkowych dla cykloheksanolu, cykloheksanonu, cykloheksanu, frakolu
do wymogów TDT
Zadanie to realizowane jest wspólnie z zadaniem „Dostosowanie węzła rozładunku fenolu
z cystern na rampie rozładowczej do wymogów TDT”, gdyż po zrealizowaniu będą ze sobą
funkcjonalnie połączone.

j)

Dostosowanie stanowisk rozładowczych benzenu do wymogów TDT
Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z Planem działalności Inwestycyjnej zakończenie
planowane jest na rok 2011. Podpisano realizację w formule „pod klucz” z zewnętrzną
jednostką projektową.

k)

Przeniesienie pomp siarczanu amonu z rozdzielni elektrycznej do obiektu C-187
Został opracowany projekt techniczny, zlecono wykonawstwo prac budowlanomontażowych. Przewidywane zakończenie zgodnie z Planem Działalności Inwestycyjnej na
rok 2011.

l)

Wdrożenie komputerowego systemu sterowania i AKP na Wydziale Siarczanu Amonu
W trakcie realizacji. Zakontraktowano dostawy, zlecono prace montażowe i konfiguracyjne
oraz opracowanie dokumentacji. Przewidywane zakończenie zgodnie z Planem Działalności
Inwestycyjnej na rok 2011.

Rozbudowa Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych
a) Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych – etap I i II
Zakończono rozruch technologiczny linii nr 4, obecnie linia w trakcie eksploatacji stałej. Trwa
kompletacja linii nr 5. Dokonano uzgodnień z Dostawcą linii co do terminu testu
funkcjonalnego i rozruchu technologicznego. Obecnie na miesiąc sierpień planowany jest
montaż, we wrześniu rozruch mechaniczny oraz rozruch technologiczny Zakończenie
rozruchu technologicznego i ruchu testowego linii planowane jest na przełom trzeciego
i czwartego kwartału tego roku, natomiast przekazanie linii na majątek - na grudzień
2011 roku
b) Modernizacja magazynu Tarnamidu
Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji stałej w 2009 roku.
Wytwórnia Poliamidów II (PA 6) 55 tt/rok
W ramach realizacji tego emisyjnego celu - zwiększenia zdolności produkcji poliamidów –
Jednostka Dominująca nabyła 100 % udziałów Spółki Unylon Polymers GmbH (obecnie:
ATT Polymers GmbH) z siedzibą w Guben/Niemcy.
Dzięki przejęciu 100% udziałów spółki przez Jednostkę Dominującą, ATT Polymers uzyskała
integrację pionową z producentem kaprolaktamu, co gwarantuje jej pełne zabezpieczenie
w podstawowy surowiec, oraz integrację poziomą z producentem PA6, co znacznie wzmacnia jej
pozycję rynkową.
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ATT Polymers posiada 5 linii polimeryzacyjnych o zdolności produkcyjnej do 47 tys. t/rok.
Zadanie inwestycyjne zakończone w I kwartale 2010 roku.

V.

Sezonowość

Zjawisko sezonowości wynika z okresowych wahań popytu i podaży na całym rynku rolnym i ma
znaczenie również w kształtowaniu trendów sprzedaży nawozów. Występuje ona przede
wszystkim w nawozach sztucznych, a szczególnie nawozach saletrzanych takich jak saletrzak,
Saletrosan® i saletra amonowa. Zapotrzebowanie na nie wynika z terminu wykonywania zabiegów
agrotechnicznych, techniki produkcji rolnej oraz wegetacji roślin. Szczyt sezonu na rynku
krajowym występuje w pierwszym kwartale (w zależności od warunków pogodowych są to
miesiące: luty lub marzec). Pod koniec roku kalendarzowego – przełom III i IV kwartału –
ponownie obserwuje się zwiększenie zapotrzebowania, ale jest ono słabsze niż na wiosnę i wynika
również z gromadzenia nawozów przez rolników i dystrybutorów przed sezonem wiosennym.
W okresie letnim, gdy popyt u odbiorców ostatecznych (rolników) na nawozy spada, najczęściej
przeprowadza się przeglądy techniczne, remonty i prace modernizacyjne instalacji, a działania
handlowe charakteryzują się prowadzeniem sprzedaży na warunkach posezonowych.
W celu zmniejszenia wpływu sezonowości na działalność, prowadzi się dywersyfikację portfela
produkcji oraz zarządza aktywami obrotowymi w taki sposób, aby uniknąć utraty płynności
finansowej, a poprzez umowy dealerskie zapewnia się efektywne zarządzanie sprzedażą w ciągu
całego roku. Jednostka Dominująca we współpracy z BGŻ S.A. wdraża program finansowania
sprzedaży na wydłużony termin płatności w ramach umowy factoringowej, zdefiniowanej dla
wiodących dealerów nawozowych. Program ten ma na celu ustalenie dogodnego momentu
rozliczenia dla ww. grupy klientów, przy jednoczesnym uzyskaniu docelowo wyższej ceny
sprzedaży nawozów.
Jednostka Dominująca prowadzi także dywersyfikację geograficzną, sprzedając siarczan amonu na
rynek Ameryki Płd., gdzie szczyt sezonu przypada na okres zmniejszonego zapotrzebowania na
nawozy u polskich rolników, oraz prowadzi dywersyfikacje produktową sprzedaży i rozbudowę
segmentu nawozów sztucznych poprzez rozszerzenie ich asortymentu i rynków zbytu.
W przypadku pozostałych spółek Grupy Kapitałowej, zjawisko sezonowości występuje w ZAK
i podobnie jak w Jednostce Dominującej dotyczy wszystkich nawozów sztucznych.
Sprzedaż pozostałych produktów nie ulega wahaniom sezonowym, dlatego wpływ zjawiska
sezonowości na wyniki sprzedaży jest relatywnie niewielki.

VI.

Rodzaj oraz kwoty nietypowych pozycji wpływających na aktywa, pasywa,
kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiły nietypowe, ze względu na rodzaj, wielkość bądź wywierany
wpływ, pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz na
przepływy środków pieniężnych.
Jednakże znaczącą pozycją jest udzielony przez PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny o charakterze
pomostowym, na sfinansowanie i zabezpieczenie przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji
ZCh Police S.A. Kredyt w wysokości 400 000 tys. zł ma zostać spłacony jednorazowo do dnia
31 grudnia 2011 roku
(szczegóły zawartej umowy kredytowej zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w pkt A.III
„Znaczące umowy zawarte w okresie I półrocza 2011 roku” na stronie 19 Zawarcie przez Jednostkę
Dominującą umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A.).
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VII. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwałami z dnia 18 maja 2011 roku, dokonując zmian
w Statucie Spółki, udzieliło m.in. uprawnienia Zarządowi Jednostki Dominującej do podwyższania
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie
większej niż 146 686 575 akcji w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania
kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa
z dniem 31 grudnia 2012 roku. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić
wyłącznie z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Na mocy udzielonego upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych
z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd
jest umocowany do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, podejmowania uchwał oraz innych
działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji oraz zawierania umów
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru oraz praw
do akcji, podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze
oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru oraz praw do akcji do
obrotu na rynku regulowanym.
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, lub ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymagają zgody
Rady Nadzorczej.
Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne
niezbędne w celu zapewnienia Spółce środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych
oraz akwizycyjnych Spółki. W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do
decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili, w jakiej takie podwyższenie ma
nastąpić. W szczególności kapitał docelowy zapewnia szybkość i elastyczność niezbędną
w przypadku emisji akcji w drodze oferty publicznej.
Działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, w dniu
26 maja 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej podjął w formie aktu notarialnego uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji
zwykłych serii C.
1 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej wyraziła zgodę na podwyższenie
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zgodnie z uchwałą Zarządu.
Zarząd Jednostki Dominującej określił dwa podstawowe cele, na które planuje przeznaczyć
wpływy z emisji. Pierwszym celem jest refinansowanie transakcji nabycia kontrolnego pakietu
akcji ZCh Police S.A. w drodze wezwania na sprzedaż akcji. Drugim celem jest odkupienie od
Skarbu Państwa 40,86% akcji ZAK S.A. Po ich nabyciu Jednostka Dominująca będzie posiadać
93,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZAK.
W dniu 28 czerwca 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny
przygotowany w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej akcji serii C
(„Akcje Oferowane”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie jednostkowych praw
poboru Akcji Oferowanych, praw do Akcji Oferowanych oraz Akcji Oferowanych do obrotu na
rynku podstawowym GPW.
W dniu 4 lipca 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej za zgodą Rady Nadzorczej ustalił Cenę
Emisyjną Akcji Oferowanych w wysokości 24,10 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 10/100) za
każdą Akcję Oferowaną o wartości nominalnej 5 zł każda.
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Dodatkowo ustalono, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniesie 24 999 023 (słownie:
dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje
zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda. W następstwie powyższego, jedno
jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniało do objęcia 0,63909279941 Akcji Oferowanej.
Począwszy od dnia 6 lipca 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła kolejno siedem
aneksów do prospektu emisyjnego:
- Aneks nr 1 w dniu 6 lipca 2011 roku
- Aneks nr 2 w dniu 8 lipca 2011 roku
- Aneks nr 3 w dniu 14 lipca 2011 roku
- Aneks nr 4 w dniu 15 lipca 2011 roku
- Aneks nr 5 w dniu 18 lipca 2011 roku
- Aneks nr 6 i Aneks nr 7 w dniu 20 lipca 2011 roku.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. poinformował Zarząd Jednostki
Dominującej, że w dniu 8 lipca 2011 roku dokonał rejestracji w KDPW jednostkowych praw
poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C. W razie nienastąpienia wszystkich przesłanek
dematerializacji jednostkowych praw poboru akcji serii C, zastrzeżono dokonanie czynności
rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do
objęcia akcji serii C.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacie z dnia 8 lipca 2011
roku podał informacje dotyczące notowania praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C
Jednostki Dominującej o wartości nominalnej 5 zł każda. Prawa poboru dotyczące wszystkich
istniejących akcji w liczbie 39 116 421 akcji oznaczone zostały nazwą skróconą – AZOTYTARNOWPP (skrót oznaczenia – ATTP) oraz kodem – PLZATRM00046.
Rozpoczęcie notowań praw poboru miało miejsce w dniu 8 lipca 2011 roku; pierwotny ostatni
dzień notowań ustalony na 15 lipca 2011 roku, decyzją Zarządu z dnia 14 lipca 2011 roku
zmieniony został na 18 lipca 2011 roku, w związku ze zmianą harmonogramu oferty.
W dniu 12 lipca 2011 roku na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) ogłoszony
został komunikat o sprzedaży 20 549 000 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dziewięć
tysięcy) praw poboru na akcje nowej emisji. W kolejnym komunikacie z dnia 14 lipca 2011 roku
MSP poinformowało o podpisaniu umowy z DM PKO BP S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A., jako
Menedżerami oferty publicznej akcji serii C Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na
180-dniowy lock-up na akcje AZOTÓW Tarnów od dnia rozpoczęcia notowań na GPW
jednostkowych praw poboru na akcje serii C tej spółki.
W dniu 28 lipca 2011 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
poinformował o wynikach zapisów na oferowane przez Jednostkę Dominującą 24 999 023 akcje
zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda. W okresie subskrypcji w dniach 1121 lipca 2011 roku w ramach wykonania prawa poboru zostało łącznie złożonych 2 961 zapisów
podstawowych na 24 587 195 akcji serii C. Jednocześnie złożono 419 zapisów dodatkowych na
52 092 197 akcji serii C.
Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 1 sierpnia 2011 roku poinformował, że w związku
z wykonaniem uchwały nr 2 Zarządu Jednostki Dominującej z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda, emisja doszła do skutku
i dokonany został przydział subskrybentom 24 999 023 (dwudziestu czterech milionów dziewięćset
dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwudziestu trzech) akcji serii C.
W dniu 2 sierpnia 2011 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał na
wskazany przez Jednostkę Dominującą rachunek w PKO BP S.A. środki pieniężne o łącznej
wartości 602 833 tys. zł, na które składają się następujące kwoty:
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1.

602 476 454,30 zł, z tytułu należności za nową emisję akcji,

2.

357 010,94 zł tytułem dodatkowego przychodu związanego z lokowaniem środków
z nowej emisji akcji z prawem poboru

Środki uzyskane z emisji pozostaną zdeponowane na oprocentowanym rachunku technicznym
w PKO BP S.A. do dnia uzyskania postanowienia Sądu o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym
podwyższenia kapitału akcyjnego Emitenta, dokonanego w drodze emisji akcji serii C. Następnie
zgodnie z celami emisyjnymi określonymi w Prospekcie zatwierdzonym przez KNF w dniu
28 czerwca 2011 roku. nastąpi ich wykorzystanie do kwoty 400 000 tys zł na spłatę kredytu
inwestycyjnego o charakterze pomostowym, który został zaciągnięty w PKO BP S.A. na nabycie
kontrolnego pakietu akcji ZCh Police S.A.
Prawa do Akcji Serii C będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą
„AZOTYTARNOW-PDA” i oznaczeniem „ATTA”.
W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii C Jednostka Dominująca podała do publicznej
wiadomości następujące informacje:
1.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów
dodatkowych: 11 lipca 2011 roku,

2.

Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów
dodatkowych: 21 lipca 2011 roku,

3.

Data przydziału akcji: 1 sierpnia 2011 roku,

4.

Liczba akcji objętych subskrypcją: 24 999 023 Akcji Serii C,

5.

Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,21%,

6.

Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a. w ramach wykonania prawa poboru: 24 587 195 Akcji Serii C,
b. w ramach zapisów dodatkowych: 52 092 197 Akcji Serii C,

7.

Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 24 999 023
Akcji Serii C,

8.

Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 24,10 zł,

9.

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym
przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 2 961 zapisów na Akcje Serii C,
b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 419 zapisów na Akcje Serii C.
Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Jednostka
Dominująca nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania
prawa poboru oraz ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe,

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje Serii C nie były obejmowane przez subemitentów – Jednostka Dominująca nie zawierała
umów o subemisję,
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot
subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 602.476.454,30 zł.
12. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale
„Wpływy z Oferty” (str. 45). Według stanu wiedzy na dzień 1 sierpnia 2011 roku koszty emisji
obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Jednostkę Dominującą faktur
wyniosły: 1 641 852,91 zł, w tym:
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a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 753 349,51 zł,
b. sporządzenie prospektu emisyjnego: 533 482,90 zł,
c. promocja oferty: 355 020,50 zł.
Jednostka Dominująca sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący
z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji Serii C po otrzymaniu i zaakceptowaniu
wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem
i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii C.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji
Akcji Serii C skorygowane o podatek dochodowy pomniejszą Kapitał z emisji akcji powyżej ich
wartości nominalnej utworzony z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości
nominalnej do wysokości tego kapitału. Ewentualna nadwyżka kosztów emisji nad Kapitałem
z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej zostanie odniesiona do Rachunku Zysków
i Strat.
13. Według stanu kosztów na dzień 1 sierpnia 2011 roku średni koszt przeprowadzenia emisji
Akcji Serii C przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 0,07 zł.
14. Wpływ na konto wskazane przez Jednostkę Dominującą łącznej kwoty 602 833 465,24 zł,
z tytułu należności za nową emisję akcji oraz z tytułu lokowania środków z emisji akcji
z prawem poboru.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały z dnia
5 sierpnia 2011 roku postanowił w dniu 8 sierpnia 2011 roku przyjąć do depozytu papierów
wartościowych 24 999 023 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dwadzieścia trzy) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł
(pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz oznaczyć
je kodem PLZATRM00061.
Natomiast Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8 sierpnia 2011
roku, na podstawie uchwały, postanowił wprowadzić z dniem 10 sierpnia 2011 roku w trybie
zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 24 999 023 prawa do akcji zwykłych na
okaziciela serii C („Prawa do Akcji Serii C”) o wartości nominalnej 5 zł każda
W dniu 17 sierpnia 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał postanowienie Sądu
Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, na mocy którego w dniu 12 sierpnia 2011 roku zarejestrowana została zmiana Statutu
Jednostki Dominującej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego (doprecyzowana oświadczeniem Zarządu z dnia 1 sierpnia 2011 roku) oraz dokonana
została rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej z kwoty
195 582 105 zł, do kwoty 320 577 220 zł, w drodze emisji 24 999 023 akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 5 zł każda.
Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich
wyemitowanych akcji Jednostki Dominującej, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego wynosi 64 115 444, a kapitał zakładowy dzieli się na 64 115 .444 akcji o wartości
nominalnej 5 zł każda, w tym:
- 24 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, odpowiadających 37,4% kapitału zakładowego,
- 15 116 421 akcji zwykłych na okaziciela serii B, odpowiadających 23,6% kapitału zakładowego,
- 24 999 023 akcji zwykłych na okaziciela serii C, odpowiadających 39,0% kapitału zakładowego.
(szczegóły w raportach bieżących: nr 35/2011 z dnia 27 maja 2011 roku, nr 37/2011 z dnia 2 czerwca
2011 roku, nr 45/2011 z dnia28 czerwca 2011 roku, nr 46/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku, nr 48/2011
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z dnia 7 lipca 2011 roku), nr 50/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku, nr 51/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku,
nr 52/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku, nr 55/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku, nr 56/2011 z dnia
14 lipca 2011 roku, nr 58/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku, nr 68/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku,
nr 69/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku, nr 70/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku, nr 72/2011 z dnia
9 sierpnia 2011 roku, nr 80/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku ).

VIII. Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji
Do dnia publikacji Sprawozdania za I półrocze 2011 roku Jednostka Dominująca wykorzystywała
środki z Oferty Publicznej, zdeponowane na lokatach terminowych dostosowanych do
przewidywanego terminu realizacji celów emisyjnych, w następujący sposób:
na pokrycie kosztów upublicznienia akcji netto 9 298 tys. zł,
na sfinansowanie części nakładów w ramach realizacji celów emisyjnych 134 820 tys. zł,
w tym:
• na zadania inwestycyjne realizowane w ramach „Optymalizacji portfela
produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych” - pełną zaplanowaną
w Prospekcie emisyjnym kwotę 38 000 tys. zł,
• na zadania realizowane w ramach „Modernizacji wytwórni kaprolaktamu wraz
z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru” 58 315 tys. zł,
• na „Intensyfikację Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych” 18 584 tys. zł.
• na zwiększenie zdolności produkcji poliamidów, tzw. „Wytwórnię Poliamidów II”
19 921 tys. zł (zastąpione nabyciem ATT Polymers GmbH).
Łącznie na finansowanie nakładów w ramach realizacji celów emisyjnych Jednostka Dominująca
wykorzystała środki pozyskane z Oferty Publicznej w kwocie 134 820 tys. zł, w tym kwotę
18 450 tys. zł na finansowanie nakładów poniesionych w I półroczu 2011 roku.
Wykorzystanie środków z emisji od dnia publikacji ostatniego sprawozdania okresowego, służyło
prawie w całości na finansowanie płatności w ramach realizacji zaplanowanego celu emisyjnego,
„Modernizacji Wytwórni Kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru”.
Nakłady na realizację celów emisyjnych poniesione do dnia 30 czerwca 2011 roku, sfinansowane
w całości do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania (w tys. zł)
w tym;

Nazwa zadania

Nakłady od
1 lipca 2008
roku

z kredytu

ze środków
własnych
pozaemisyjnych

z tego;
nakłady
od 1.01. do
30.06.2011

z emisji

Modernizacja Wytwórni Kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania
wodoru
Modernizacja węzła sprężania
powietrza dla potrzeb Instalacji
Utleniania Cykloheksanu w ob. K-54
2 419
1 240
Modernizacja sterowania procesami
na instalacjach Wydziału
Cykloheksanonu
410
410
Modernizacja instalacji selektywnego
uwodornienia fenolu na
katalizatorze Pd
8 661
60

1 179

-

-

-

8 601
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w tym;

Nazwa zadania

Modernizacja i Intensyfikacja
Wytwórni Kaprolaktamu do 101,3
tt/rok
Budowa Instalacji Wodoru
Modernizacja chłodni
wentylatorowej obiegu chłodniczego
Rozbudowa rozdzielni 0,4 kV dla
potrzeb wytwórni SHA
Dostosowanie węzła rozładunku
fenolu z cystern na rampie
rozładowczej do wymogów TDT
Dostosowanie stanowisk
rozładowczych benzenu do
wymogów TDT
Dostosowanie urządzeń
przeładunku
c- nonu i frakolu do TDT
Przeniesienie pomp siarczanu
amonu
Modernizacja Wytwórni Kwasu
Siarkowego – Projekt Bazowy
Wdrożenie komputerowego systemu
sterowania i AKP na Wydziale
Siarczanu Amonu
Sposób prowadzenia procesu
przegrupowania Beckmanna
Razem

Nakłady od
1 lipca 2008
roku

z tego;

ze środków
własnych
pozaemisyjnych

z kredytu

24 263

-

96

24 167

3 699

23 036

7 934

-

15 102

6 602

1 292

-

151

1 141

269

2 048

-

206

1 842

1 652

814

-

41

773

630

1 318

-

34

1 284

1 284

392

-

-

392

392

824

-

-

824

824

342

-

-

342

342

2 659

-

-

2 659

2 659

9

9

7 934

2 238

58 315

18 362

9
68 487

Optymalizacja portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych
Instalacja mechanicznej granulacji
nawozów 1200 t/d
32 092
6 291
2 821
Modernizacja młynowni dolomitu
Modernizacja węzła pakowania
i ekspedycji nawozów
Razem
Wytwórnia Poliamidów II
Modernizacja magazynu tarnamidu
Nakłady kapitałowe – zakup
ATT Polymers GmbH
Razem

nakłady
od 1.01. do
30.06.2011

z emisji

22 980

4 199

-

1 229

2 970

-

13 798
50 089

6 291

1 748
5 798

12 050
38 000

-

3 864

-

-

3 864

-

16 057

-

-

16 057

-

19 921

-

-

19 921

-
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w tym;

Nazwa zadania

Nakłady od
1 lipca 2008
roku

ze środków
własnych
pozaemisyjnych

z kredytu

z tego;
z emisji

nakłady
od 1.01. do
30.06.2011

Rozbudowa Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych
Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw
Modyfikowanych - etap I+II
Razem
Razem zadania sfinansowane w
ramach celów emisyjnych

18 584

-

-

18 584

88

18 584

-

-

18 584

88

157 081

14 225

8 036

134 820

18 450

Środki finansowe uzyskane z emisji w części niewykorzystanej lokowane są na lokatach
zdywersyfikowanych w ramach banków o strategicznym znaczeniu dla Jednostki Dominującej,
z uwzględnieniem osiągnięcia ich najwyższej dochodowości oraz przewidywanego wykorzystania
na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji celów emisyjnych.
Wg stanu na 30 czerwca 2011 roku na lokatach terminowych o okresie zapadalności do 3 miesięcy
od dnia bilansowego ulokowana była kwota 100 mln zł.
Z tytułu lokat terminowych środków z emisji akcji uzyskano w I półroczu br. przychody
finansowe w łącznej kwocie 2,65 mln zł.

IX.

Dywidenda

W I półroczu 2011 roku Jednostka Dominująca nie wypłacała dywidendy, a Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2011 roku podjęło uchwałę o niewypłacaniu dywidendy
i przeznaczeniu zysku roku ubiegłego na kapitał zapasowy.
Natomiast spółka zależna ZAK S.A. wypłaciła 14 191,20 zł tytułem nie pobranej dotychczas
dywidendy za 2007 rok. Na dzień 30 czerwca 2011 roku do wypłaty z tytułu nie pobranych
dywidend pozostaje 222 751 zł. Powyższe kwoty wynikają z faktu iż indywidualni akcjonariusze
nie zgłaszają się po odbiór należnych dywidend. Jest to nierzadko spowodowane problemami przy
ustaleniu praw do akcji, będącymi konsekwencją nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych.

X.

Informacja o podmiotach powiązanych

Informacje dotyczące znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi
a) Informacjo o istotnych transakcjach zawartych przez Grupę z podmiotami powiązanymi na
warunkach innych niż rynkowe.
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku w Grupie nie wystąpiły transakcje
zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
b) Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem,
wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami.
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku osobom zarządzającym
i nadzorującym oraz ich bliskim Grupa nie udzieliła zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji
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i poręczeń oraz nie zawarto z nimi innych umów zobowiązujących do świadczenia na rzecz
Grupy.
c)

Informacja o istotnych umowach zawartych przez Grupę z podmiotami powiązanymi.
W związku z zamiarem nabycia akcji ZCh Police S.A. i koniecznością ustanowienia
zabezpieczenia przedmiotu wezwania (o czym mowa w punkcie Zamiar nabycia akcji ZCh
Police S.A. niniejszego Sprawozdania na str.10) Jednostka Dominująca zawarła ze spółką
zależną ZAK S.A umowę pożyczki celowej krótkoterminowej w kwocie 70 000 tys. zł.
Pożyczka została udzielona na okres od dnia 14 czerwca 2011 do 31 maja 2012 roku, zaś
oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych, tj. WIBOR 1M + marża
pożyczkodawcy).
Pozostała kwota niezbędna do ustanowienia zabezpieczenia pochodzi z zawartej w dniu
14 czerwca 2011 roku umowy krótkoterminowego kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A na
kwotę 400 000 tys. zł oraz ze środków własnych Jednostki Dominującej.
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B.

POZOSTAŁE INFORMACJE

I.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej

AZOTY Tarnów są Jednostką Dominującą.
Na dzień 30 czerwca 2011 roku Grupę Kapitałową Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach
S.A. (zwaną dalej Grupa Kapitałowa AZOTY Tarnów) tworzyły Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. – Jednostka Dominująca oraz:
10 Spółek zależnych (z udziałem w kapitale powyżej 50%),
w tym: Spółka zależna ZAK S.A, tworząca jednocześnie Grupę Kapitałową ZAK S.A.
1 Spółka stowarzyszona (z udziałem w kapitale 26,4%).
W dniu 1 lipca 2011 roku AZOTY Tarnów sprzedały 100% udziałów jednej ze spółek zależnych spółki Zakład Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo Elektryczne „ELZAT” Sp. z o.o. na
rzecz spółki Zakład Produkcyjno – remontowy Energetyki „JEDLICZE” Sp. z o.o.
Jednostka Dominująca - Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000075450 w dniu 28 grudnia 2001 roku na mocy postanowienia Sądu
Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2001 roku.
Zakres działalności: wytwarzanie i sprzedaż chemikaliów oraz tworzyw sztucznych (PKD 2014Z).
Prezentacja spółek zależnych Grupy Kapitałowej AZOTY Tarnów
ATT Polymers GmbH
Została wpisana do rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Cottbus w dniu 2 lutego 2006 roku
pod numerem HRB 7461 CB. Z dniem 27 stycznia 2010 roku Jednostka Dominująca stała się
jedynym udziałowcem spółki, co zostało potwierdzone przez Notariusza Dr. Gero Pfennig w dniu
29 stycznia 2010 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 9 000 000 EUR i jest w pełni wpłacony.
Przedmiot działalności: produkcja i handel w zakresie tworzyw sztucznych (polimerów), ich
produktów pośrednich oraz wytwarzanych z nich produktów pochodnych.
„AUTOMATYKA” Sp. z o.o.
Spółka została zarejestrowana w dniu 7 listopada 1997 roku. Siedziba spółki mieści się
w Tarnowie, przy ul. E. Kwiatkowskiego nr 8. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000085959 w dniu 6 lutego 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności: obsługa oraz montaż i rozruch przemysłowych systemów pomiarów
i sterowania, wykonywanie oprogramowania sterowników i komputerowych systemów
sterowania, wizualizacja procesów, instalacja sieci i oprogramowanie komputerowe. Remonty,
wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych i kontrolnych (PKD 3313Z).
Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT – TARNÓW” Sp. z o.o.
Została zarejestrowana w dniu 2 marca 1994 roku. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy
ul. E. Kwiatkowskiego nr 7. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000199462 w dniu 12 marca 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności: projektowanie, wykonanie dokumentacji, organizowanie dostaw aparatury
i urządzeń, prowadzenie działalności handlowej, konsultingowej, informatycznej, nowe
technologie (PKD 7112Z).
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Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
Została zarejestrowana w dniu 19 listopada 1993 roku. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy
ul. E. Kwiatkowskiego nr 8. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000188857 w dniu 29 stycznia 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym
obszarem działalności tej spółki są usługi związane z ochroną środowiska.
Zakres działalności: usługi w zakresie unieszkodliwiania, recyklingu, odzyskiwania i składowania
odpadów, oczyszczanie ścieków, likwidacja skutków awarii, analiza wody, powietrza i ścieków,
szkolenia, transport materiałów niebezpiecznych, badanie środków spożywczych, produkcja
i obrót wyrobami chemicznymi (PKD 3700Z).
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego „KOLTAR” Sp. z o.o.
Została zarejestrowana w dniu 7 grudnia 1999 roku. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy
ul. E. Kwiatkowskiego nr 8. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000206663 w dniu 12 maja 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności: obsługa spedycyjna związana z nadawaniem i przyjmowaniem przesyłek
kolejowych, usługi załadunkowe i wyładunkowe, czyszczenie cystern i wagonów oraz ich
przegląd, prowadzenie działalności handlowej, utrzymywanie linii kolejowych związanych
z obsługą zakładowej stacji kolejowej (PKD 4920Z).
Zakład Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo Elektryczne „ELZAT” Sp. z o.o.
- w Grupie Kapitałowej AZOTY Tarnów do 30 czerwca 2011 roku.
Została zarejestrowana w dniu 2 marca 2004 roku. Siedziba spółki - Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego
nr 8. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000205643
w dniu 29 kwietnia 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności:
wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 4321Z),
produkcja urządzeń i narzędzi mechanicznych (PKD 2824Z),
obróbka metali (PKD 2561Z),
sprzedaż odpadów i złomu (PKD 4677Z),
badania i analizy techniczne (PKD 7120B),
prace wykończeniowe (PKD 4339Z).
Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
Została zarejestrowana w dniu 23 grudnia 2008 roku. Siedziba spółki mieści się w Krakowie, przy
ul. Lubicz 25/732a. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000319998 w dniu 19 lutego 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności:
działalność holdingów finansowych (PKD 6420Z),
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (PKD 7010Z),
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
7022Z),
działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 6920Z),
naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 3311Z)
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W najbliższym czasie planowane są zmiany w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego
spółki zależnej PKCh Sp. z o.o., zmiany dotychczasowego przedmiotu działalności oraz nadania
nowego jednolitego tekstu umowie spółki.
Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PKCh. Sp. z o.o. ma nastąpić
poprzez wniesienie, w formie aportu, udziałów posiadanych przez Jednostkę Dominującą
w spółkach zależnych. Spółki, których udziały będą wnoszone w formie aportu, działają
w obszarach realizacji inwestycji, utrzymania ruchu, usług serwisowych i remontowych.
W związku z tym, Zarząd Jednostki Dominującej wystosował pod obrady organów
korporacyjnych wniosek w tej sprawie (wniosek do Rady Nadzorczej z dnia 26 lipca 2011 roku).
Realizacja projektu związana jest z procesami restrukturyzacyjnymi Grupy Kapitałowej AZOTY
Tarnów i ma przyczynić się do wzrostu efektywności oraz usprawnić zarządzanie podmiotami
zależnymi od Jednostki Dominującej i ZAK S.A., wzmocnić potencjał wykonawczy tych
podmiotów, wyeliminować zjawisko wewnętrznej konkurencji, a w konsekwencji przyczynić się
do wzrostu ich wartości.
Jednostka Dominująca zakłada, iż pierwszy etap konsolidacji – wniesienie aktywów spółek do
PKCh Sp. z o.o. – nastąpi do końca 2011 roku.
PROReM Sp. z o.o.
Została zarejestrowana w dniu 14 października 1998 roku. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie,
przy ul. E. Kwiatkowskiego nr 8. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000095916 w dniu 6 marca 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności: produkcja i świadczenie usług (budowlanych, montażowych, instalacji
sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych, itp.), wykonywanie
remontów i modernizacji specjalistycznych obiektów majątku trwałego (PKD 3312Z).
ZAK S.A.
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000008993. Siedziba spółki mieści się w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej
nr 30A. Od dnia 24 kwietnia 2009 roku Spółka działa pod nazwą ZAK Spółka Akcyjna.
Podstawową działalnością spółki jest produkcja nawozów i związków azotowych, chemikaliów
organicznych i nieorganicznych oraz innych wyrobów chemicznych.
ZWRI Sp. z o.o.
Została zarejestrowana w dniu 28 grudnia 1993 roku. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy
ul. E. Kwiatkowskiego nr 8 Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000074630 w dniu 4 stycznia 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności: produkcja i świadczenie usług (budowlanych, montażowych, instalacji
sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych) – PKD 4120Z
Podmiot stowarzyszony
Navitrans Sp. z o. o.
Została zarejestrowana w dniu 29 czerwca 1992 roku. Siedziba spółki mieści się w Gdyni, przy
ul. Świętojańskiej 18/5. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000062936 w dniu 20 listopada 2001 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zakres działalności: usługi spedycyjne (PKD 6340C).
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Schemat graficzny Grupy Kapitałowej obejmujący jednostki podlegające konsolidacji oraz nieobjęte konsolidacją na dzień 30 czerwca 2011 roku
Jednostka Dominująca
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
Spółki
stowarzyszone

Spółki zależne

100%
ATT
Polymers
GmbH
Biprozat
Sp. z o.o.
ELZAT
Sp. z o.o. )**
KOLTAR
Sp. z o.o.

ZWRI
Sp. z o.o.

100% z udziałami w innych
podmiotach
JRCh
Sp. z o.o.
Udziały w podmiotach
nieobjętych konsolidacją
Regionalne
Laboratorium
Oceny Mleka
Sp. z o.o. (93,8%)
Konsorcjum EkoTechnologies (60%)
S+R Gazy
Sp. z o.o. w
likwidacji (30%)
Ekotar
Sp.z o.o. (12%)
PIW Unisli
Sp. z o.o. (24,4%)

NAVITRANS
Sp. z o.o. (26,45%)

Inny udział
(50%-99%)

PROREM
Sp. z o.o.

AUTOMATYKA
Sp. z o.o. (72,17%)*

Udziały w podmiotach
nieobjętychkonsolidacją
Ekotar
Sp.z o.o. (12%)

ZAK S A
(Grupa ZAK)
(52,62%)

Polskie Konsorcjum Chemiczne
Sp. z o.o. (75%)***

zależne
(100%)
ASTER ZAK
Sp. z o.o.
CHEMZAK
Sp. z o.o.

stowarzyszone
CTL Chemkol
Sp. z o.o. (49%)
Polskie Konsorcjum
Chemiczne
Sp. z o.o. (25%)***

Hotel Azoty
Sp. z o.o.

Hotel Centralny
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo TransportowoSpedycyjne Autozak Sp. z o.o.
REKOM
Sp. z o.o.
ZAK Serwis
Sp. z o.o.

Udziały w podmiotach
nieobjętych konsolidacją

AIR CENTER
Sp. z o.o. (51%)
BRA SOL Sp. z o.o.
w likwidacji (100%)
ZPL Leniwit Sp. z o.o.
w likwidacji (24,5%)
LINOPŁYT S.A.
w likwidacji (20,24%)
Kędzierzyńsko-Kozielski
Park Przemysłowy
Sp. z o.o. (14,21%)
Fabryka Płyt
Drewnopochodnych S.A.
w upadłości (12,15%)

33

Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2011 roku

*)

**)

***)

w dniu 9 lutego 2011 roku Jednostka Dominująca dokonała zakupu dodatkowych 168
udziałów Spółki AUTOMATYKA Sp. z o.o. (spółka zależna). W związku z tym stała się
właścicielem łącznie 4 976 udziałów, stanowiących 72,17% jej kapitału zakładowego.
Zmiana ta została wpisana do KRS w dniu 11 kwietnia 2011 roku.
w dniu 1 lipca 2011 roku Jednostka Dominująca sprzedała 13 318 udziałów stanowiących
100% kapitału zakładowego Spółki ELZAT Sp. z o.o. na rzecz Spółki Zakład Produkcyjno –
Remontowy Energetyki „JEDLICZE” Sp. z o.o.
jak zostało wspomniane powyżej przy opisowej prezentacji struktury Grupy Kapitałowej,
w najbliższym czasie planowane są zmiany w PKCh Sp. z o.o. (spółka zależna) w zakresie
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany dotychczasowego przedmiotu działalności
oraz nadania nowego jednolitego tekstu umowie spółki.

Spółki nieobjęte konsolidacją są to podmioty powiązane poprzez spółki zależne. Nie podlegają
konsolidacji ze względu na nieistotność.
Jednostka Dominująca posiada również udziały w 14 podmiotach mniejszościowych.
Udział Jednostki Dominującej w spółkach mniejszościowych na dzień 30 czerwca 2011 roku
Nazwa podmiotu
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Francusko-Polskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych
„POLSNIG" Sp. z o.o.

% udziałów
12,55%
0,1077%
0,05865%
2,67%

Centrum Naukowo - Produkcyjne Materiałów Elektronicznych „CEMAT'70" S.A.

1,24%

INWESTSTAR S.A.

0,06%

Zakłady Włókien Chemicznych „WISTOM" S.A. w Upadłości

9,83%

Zakłady Tworzyw Sztucznych "PRONIT" S.A. w Upadłości

0,28%

LEN S.A. w Likwidacji

0,289%

Tłocznia Metali "PRESSTA" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej

0,019%

Wytwórnia Silników "PZL MIELEC" Sp. z o.o. w Upadłości

0,12%

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „KARO" S.A. w Likwidacji
Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego "Chełmek" S.A. w Upadłości
Likwidacyjnej

0,17%

Konsorcjum Rozwoju Eksploatacji Majątku Trwałego „EKSPLOSYSTEM" Sp. z o.o.

3,36%

0,03%

W dniu 17 lutego 2011 roku spółka UNIONTEX S.A. w Upadłości została wykreślona z KRS
w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego (data uprawomocnienia się
wykreślenia z KRS; 29 marca 2011 rok). Jednostka Dominująca posiadała 488 akcji spółki
stanowiących 0,03% jej kapitału zakładowego).
W dniu 21 czerwca 2011 roku Jednostka Dominująca zbyła 40 akcji stanowiących 8 % kapitału
zakładowego posiadanych w Sportowej Spółce Akcyjnej Unia Tarnów z siedzibą w Tarnowie, na
rzecz Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZKS UNIA” Tarnów.
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II.

Zmiany w strukturze jednostek gospodarczych, w tym w wyniku połączeń
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej,
spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności

Zakup dodatkowych udziałów spółki zależnej
W dniu 9 lutego 2011 roku Jednostka Dominująca dokonała zakupu 168 udziałów spółki
AUTOMATYKA Sp. z o.o. (spółka zależna) od 17 osób fizycznych. W związku z tym Jednostka
Dominująca stała się właścicielem łącznie 4976 udziałów spółki zależnej, stanowiących 72,17% jej
kapitału zakładowego. Zmiana ta została wpisana do KRS w dniu 11 kwietnia 2011 roku.
Sprzedaż spółki zależnej ELZAT Sp. z o.o.
W dniu 1 lipca 2011 roku Jednostka Dominująca sprzedała 13 318 udziałów stanowiących
100% kapitału zakładowego Spółki ELZAT Sp. z o.o. na rzecz Spółki Zakład Produkcyjno –
Remontowy Energetyki „JEDLICZE” Sp. z o.o.
Sprzedaż „Elzatu” jest kolejnym etapem porządkowania Grupy Kapitałowej AZOTY Tarnów,
zgodnie z planem przedstawionym w prospekcie emisyjnym z 2008 roku. W wyniku jego realizacji
GK AZOTY Tarnów opuściły do tej pory spółki: Oknotar Sp. z o.o, Zbach Sp. z o.o. oraz
Wiezat Sp. z o.o.

III.

Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji prognoz

W związku z niepublikowaniem prognoz wyników finansowych na 2011 rok nie przedstawiamy
stanowiska Zarządu Jednostki Dominującej odnośnie realizacji prognozowanych wyników.

IV.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego raportu wraz ze wskazaniem
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian
w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od
przekazania ostatniego raportu rocznego.

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu rocznego za 2010 rok (na dzień 21 marca
2011 roku)
Akcjonariusz
Skarb Państwa
Nafta Polska S.A.
w likwidacji
PGNIG
Aviva Otwarty
Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
Pozostali

Liczba akcji

% kapitału
akcyjnego

Liczba głosów

% głosów

1 349 000

3,45%

1 349 000

3,45%

19 200 000

49,08%

19 200 000

49,08%

4 000 001

10,23%

4 000 001

10,23%

2 667 859

6,82%

2 667 859

6,82%

11 899 561

30,42%

11 899 561

30,42%

39 116 421

100,0%

39 116 421

100,0%
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W dniu 1 kwietnia 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nafta Polska S.A,
w likwidacji z siedzibą w Warszawie, podczas którego m.in. podjęto uchwalę o podziale jej
majątku, w wyniku czego jedyny akcjonariusz Skarb Państwa, na podstawie umowy przekazania
akcji zawartej w dniu 7 kwietnia 2011 roku pomiędzy Naftą Polską S.A w likwidacji z siedzibą
w Warszawie a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, przejął
19 200 000 akcji na okaziciela Jednostki Dominującej o wartości nominalnej 5 zł każda, o łącznej
wartości nominalnej 96 000 000 zł.
Przed powyższą zmianą Skarb Państwa w AZOTY Tarnów posiadał 1 349 000 akcji, co stanowiło
3,45% udział w kapitale zakładowym. Akcje te dawały 1 349 000 głosów i stanowiły 3,45% udział
w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie Skarb Państwa posiada 20 549 000 akcji, co stanowi 52,53% udziału w kapitale
zakładowym AZOTY Tarnów. Akcje te dają 20 549 000 głosów i stanowią 52,53% udział w ogólnej
liczbie głosów.
Ponadto w dniu 15 kwietnia 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał informację
przekazaną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG"), o transakcji zbycia
posiadanych akcji Jednostki Dominującej.
Przed zawarciem transakcji PGNiG posiadało 4 000 001 sztuk akcji, stanowiących 10,23% kapitału
zakładowego (wyemitowanych akcji), uprawniających do 4 000 001 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co stanowiło 10,23% ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu transakcji PGNiG nie posiada żadnych akcji Jednostki Dominującej.
W związku z powyższym struktura akcjonariatu na koniec raportowanego okresu przedstawia się
następująco:
Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2011 roku
Akcjonariusz

Liczba akcji

% kapitału
akcyjnego

Liczba głosów

% głosów

Skarb Państwa
Aviva Otwarty
Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK

20 549 000

52,53%

20 549 000

52,53%

3 000 000

7,67%

3 000 000

7,67%

Pozostali

15 567 421

39,80%

15 567 421

39,80%

39 116 421

100,0%

39 116 421

100,0%

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 sierpnia 2011 roku dokonana została
rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki Dominującej z kwoty 195 582 105 zł do
kwoty 320 577 220 zł w drodze emisji 24 999 023 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 5 zł każda.
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich
wyemitowanych akcji Jednostki Dominującej, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego wynosi 64 115 444, a kapitał zakładowy dzieli się na 64 115 444 akcji o wartości
nominalnej 5 zł każda.
W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii C zmianie uległa struktura akcjonariatu,
przedstawiona w poniższej tabeli; przy czym przez liczbę akcji i liczbę głosów na walnym
zgromadzeniu należy rozumieć łączną liczbę akcji serii AA i B oraz praw do akcji serii C:

36

Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2011 roku

Struktura akcjonariatu na dzień 19 sierpnia 2011 roku
% kapitału
Akcjonariusz
Liczba akcji*
akcyjnego
Skarb Państwa
ING Otwarty Fundusz
Emerytalny
Aviva Otwarty
Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
Pozostali

Liczba głosów*

% głosów

20 549 000

32,05%

20 549 000

32,05%

5 891 212

9,19%

5 891 212

9,19%

5 384 685

8,40%

5 384 685

8,40%

32 290 547

50,36%

32 290 547

50,36%

64 115 444

100,00%

64 115 444

100,00%

* Łączna liczba akcji i PDA

V.

Stan posiadania akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie–Mościcach S.A. przez
osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę

Wyszczególnienie
Wiceprezes Zarządu
Witold Szczypiński
Członek Zarządu
Franciszek Bernat

Wyszczególnienie
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Klikowicz

Liczba akcji na
dzień 21 marca
2011 roku

Liczba akcji na
dzień 30 czerwca
2011 roku

Zmiany
nabycie
zbycie

390

-

-

390

5

-

-

5

Liczba akcji na
dzień 21 marca
2011 roku

190

Liczba akcji na
dzień 30 czerwca
2011 roku

Zmiany
nabycie
zbycie

-

-

190

Stan posiadania akcji AZOTÓW Tarnów od daty publikacji raportu rocznego za 2010 rok do
zakończenia raportowanego okresu nie uległ zmianie.
Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Jednostkę Dominującą na dzień zakończenia
raportowanego okresu, tj. na dzień 30 czerwca 2011 roku nie posiadały akcji AZOTÓW Tarnów.

VI.

Postępowania sądowe

W spółkach Grupy Kapitałowej nie toczą się postępowania, dotyczące zobowiązań bądź
wierzytelności, których wartość pojedynczo czy też łącznie stanowiłaby 10% kapitałów własnych
AZOTÓW Tarnów tj. spełniałyby kryteria istotności określone w § 91 pkt 5 p. 5 Rozporządzenia
Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku.

VII. Poręczenia kredytów i pożyczek, udzielone gwarancje
W dniu 23 marca 2011 roku Jednostka Dominująca udzieliła poręczeń spłat kredytów
inwestycyjnych udzielonych ZAK S.A. (spółka zależna) przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na
refinansowanie zobowiązań kredytowych wobec konsorcjum banków - BRE BANK S.A./Bank
Pekao S.A./Kredyt Bank S.A. - z tytułu finansowania Instalacji Kwasu Azotowego (TKV) oraz Stacji
Uzdatniania Wody (SUW), w kwotach 17 250 tys. zł oraz 14 750 tys. EUR, jednocześnie poddając
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się egzekucji do 125% wartości w/w kredytów, tj. do kwot: 21 562,5 tys. zł oraz 18 437 tys. EUR na
okres do 31 marca 2019 roku.
Powyższe poręczenia są ważne bezterminowo i może zostać wykorzystane w przypadku
niewykonania zobowiązań przez kredytobiorcę, jednakże zgodnie z w/w umowami kredytowymi
Raiffeisen Bank Polska S.A. winien je zwolnić pod warunkiem ustanowienia docelowych
zabezpieczeń na składnikach aktywów ZAK S.A. oraz wypełnieniu w okresie dwóch kwartałów
kalendarzowych - przez kredytobiorcę i Grupę Kapitałową AZOTY Tarnów - ustalonych
wskaźników finansowych.
Ponadto w dniu 29 marca 2011 roku Jednostka Dominująca udzieliła poręczenia spłaty kredytu
w formie limitu kredytu wielocelowego udzielonego ZAK S.A. (spółka zależna) przez Raiffeisen
Bank Polska S.A. na refinansowanie zobowiązań kredytowych wobec konsorcjum banków –
BRE BANK S.A./Bank Pekao S.A./Kredyt Bank S.A. - z tytułu kredytu odnawialnego oraz na
finansowanie działalności bieżącej, w kwocie 100 000 tys. zł.
Powyższe poręczenie jest nieodwołalne i może zostać wykorzystane w przypadku niewykonania
zobowiązań przez kredytobiorcę, jednakże zgodnie z w/w umową kredytową PKO Bank Polski
winien je zwolnić po dniu 30 września 2011 roku, pod warunkiem ustanowienia docelowych
zabezpieczeń na składnikach aktywów ZAK S.A. oraz wypełnieniu - przez kredytobiorcę i Grupę
Kapitałową AZOTY Tarnów - ustalonych wskaźników finansowych.

VIII. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
a także informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową
1. Zmienność kursów walutowych
W I półroczu 2011 roku obserwowano podwyższoną zmienność kursów walutowych na parze
EUR/USD, przy jednoczesnym trendzie umocnienia się EUR do USD.
Waluta krajowa podlegała osłabieniu w okresach wzrostu ryzyka globalnego, wnikającego
z konfliktów w krajach arabskich, skutków trzęsienia ziemi w Japonii, a następnie wzrostu
zagrożenia niewypłacalnością gospodarek UE z obszaru śródziemnomorskiego. Z drugiej strony
na umocnienie PLN do USD i EUR wpływa wymiana walut na rynku poprzez BGK oraz duże
procesy prywatyzacyjne realizowane przez rząd za pośrednictwem GPW, a ponadto seria
podwyżek krajowych stóp procentowych przeprowadzona przez RPP w I półroczu 2011 roku.
Łącznie w skali I półrocza 2011 roku PLN podążał za trendem eurodolara i w efekcie umocnił się
o ok. 7,2% do USD oraz osłabił o ok. 0,7% do EUR, w odniesieniu do poziomów notowanych na
dzień 31 grudnia 2010 roku. Tak więc utrzymywanie się relatywnie dobrych wskaźników
makroekonomicznych gospodarki polskiej, przy zacieśnianiu krajowej polityki pieniężnej,
łagodziły negatywny wpływ wyżej opisanego wzrostu ryzyka w gospodarce światowej.
Z punktu widzenia fundamentów gospodarki krajowej wciąż istnieje przestrzeń do dalszej
aprecjacji PLN do USD i EUR w długim okresie, jednakże w perspektywie II półrocza 2011 roku,
oczekuje się że trend aprecjacji złotówki może podlegać okresowej korekcie, wobec pogarszania się
ratingów wypłacalności kolejnych krajów UE i równolegle perspektywy zbliżających się wyborów
parlamentarnych w kraju.
W oparciu o Politykę zarządzania ryzykiem rynkowym w Planie na rok 2011 oraz zgodnie
z wytycznymi wewnętrznego Komitetu ds. Ryzyka Walutowego, Jednostka Dominująca
dokonywała w I półroczu 2011 roku zabezpieczeń do 50% planowanej ekspozycji walutowej,
wynikającej z zawartych kontraktów, w horyzoncie czasowym do 6 miesięcy od daty zawarcia
zabezpieczenia.
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Jednostka Dominująca zawierała w I półroczu br. zabezpieczenia w formie transakcji
forwardowych wymiany EUR (86,5%) oraz USD (13,5%) na PLN, proporcjonalnie do planowanej
ekspozycji netto w obu tych walutach.
Uzupełniająco stosowała transakcje walutowe typu SWAP, w celu dostosowania terminu
zapadalności instrumentów do zmian w bieżącej ekspozycji walutowej.
Wynik na zrealizowanych transakcjach zabezpieczających wyniósł za I półrocze 2011 roku
2 532 tys. zł, przy jednoczesnym wyniku (175) tys. zł z tytułu aktualizacji wyceny
zabezpieczających instrumentów finansowych (stanowiącym różnicę z wyceny otwartych
instrumentów finansowych pomiędzy 31 grudnia 2010 roku a 30 czerwca 2011roku).
Na pozostałej części niezabezpieczonej ekspozycji walutowej netto Jednostka Dominująca
odnotowała w tym okresie sprawozdawczym dodatni wynik z tytułu zrealizowanych różnic
kursowych w kwocie 69 tys. zł i równocześnie ujemne saldo wyceny rozrachunków walutowych
w kwocie (760) tys. zł.
Łącznie w I półroczu 2011 roku wynik z tytułu różnic kursowych i walutowych transakcji
pochodnych (z uwzględnieniem aktualizacji wycen na dzień bilansowy) wyniósł: 1 666 tys. zł (przy
czym na zrealizowanych różnicach kursowych i walutowych transakcjach zabezpieczających:
2 601 tys. zł, a na wycenie pozycji niezrealizowanych: (935) tys. zł.
W ZAK S.A nadal trwają prace nad wdrożeniem i ujednoliceniem polityki, procedury oraz
rachunkowości zabezpieczeń.
Grupa Kapitałowa od 1 października 2008 roku stosuje zasady rachunkowość zabezpieczeń na
podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 39 w celu zabezpieczenia przyszłych
przepływów środków pieniężnych, z których wynika ekspozycja na ryzyko walutowe. Grupa
Kapitałowa stosuje obecnie powyższe zasady, w odniesieniu do walutowych kredytów, dla
których wyznaczono wartość skuteczną zabezpieczenia.
W wyniku zrealizowanego rozliczenia powiązań zabezpieczających dotyczących kredytów
walutowych dokonano w I półroczu 2011 roku zmniejszenia przychodów ze sprzedaży o kwotę
473 tys. zł.
Według stanu na 30 czerwca 2011 roku w kapitale z aktualizacji wyceny Jednostka Dominująca
ujmowała część skuteczną zabezpieczenia - wyznaczoną w oparciu o kryteria rachunkowości
zabezpieczeń - wynikającego z kredytów walutowych w EUR w kwocie:(1 388) tys. zł. W skali
I półrocza 2011 ujemny kapitał z aktualizacji wyceny w/w skutecznej części zabezpieczenia,
zmniejszył się o 378 tys. zł, z uwagi na rozliczenie powiązań zabezpieczających, przy niewielkim
wzroście ujemnej wyceny pozostałych kredytów objętych tymi powiązaniami.
Według stanu na 30 czerwca 2011 roku otwarte pozycje zabezpieczeń dotyczyły wyłącznie
transakcji terminowych typu forward zawartych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Łączne aktywa
z tytułu wyceny niezrealizowanych walutowych transakcji terminowych na 30 czerwca 2011 roku
wyniosły 630 tys. zł. Dla transakcji tych nie wyznaczono powiązań zabezpieczających.
W skali I półrocza br. w związku z generowaną przez Grupę Kapitałową ekspozycją walutową
netto (przede wszystkim w EUR), przy dużej zmienności kursu PLN do EUR i USD, uzyskano
pozytywny wynik na zrealizowanych różnicach kursowych i transakcjach zabezpieczających, które
z nadwyżką skompensowały niewielki ujemny wynik z wyceny niezrealizowanych rozrachunków
i transakcji zabezpieczających.

2. Skład organów nadzorujących i zarządzających
W dniu 18 marca 2011 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej podjęła uchwały (uchwały
nr 47-49/VIII/2011) o powołaniu Zarządu Jednostki Dominującej na nową, trzyletnią kadencję
w składzie:
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Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu
Witold Szczypiński – Członek Zarządu
Ponadto w dniu 10 maja 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę (uchwała
nr 73/VIII/2011 roku) o powołaniu w skład Zarządu Jednostki Dominującej Pana Franciszka
Bernata , Członka Zarządu wybranego przez pracowników Jednostki Dominującej. Wybory odbyły
się w dniach 14-23 marca 2011 roku – pierwsza tura oraz w dniach 4-13 kwietnia 2011 roku – druga
tura.
W dniu 14 czerwca 2011 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Jednostki
Dominującej uzyskał absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2010 rok. Tym samym,
w dniu 15 czerwca 2011 roku rozpoczęła się nowa kadencja Zarządu Jednostki Dominującej
w składzie:
Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny,
Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu,
Witold Szczypiński – Członek Zarządu,
Franciszek Bernat – Członek Zarządu z wyboru Pracowników Jednostki Dominującej.
W raportowanym okresie nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej:
w dniu 14 czerwca 2011 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał rezygnację Pani
Agnieszki Doroszkiewicz ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Na dzień 30 czerwca 2011 roku skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej jest następujący:
Marzena Piszczek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Ewa Lis – Wiceprzewodnicząca,
Jan Wais – Sekretarz,
Jacek Lewandowski – Członek,
Jacek Obłękowski – Członek,
Mirosław Potulski – Członek,
Tomasz Klikowicz – Członek,
Zbigniew Paprocki – Członek.

3. Kompetencje osób zarządzających Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A.
Szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu reguluje Uchwała Zarządu Jednostki
Dominującej nr 16/VIII/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku. Tym samym traci moc uchwała
nr 190/VII/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku.
Do kompetencji Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Grupy Kapitałowej, należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Spółki oraz kierowanie jego
pracami,
Pełnienie obowiązków pracodawcy przedsiębiorstwa spółki w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy,
Wykonywanie czynności prawnych w stosunku do pozostałych Członków Zarządu,
w zakresie kompetencji określonych w Statucie Spółki,
Zarządzanie Spółką i korporacją AZOTY Tarnów oraz nadzorowanie funkcjonowania
podmiotów tworzących Grupę Kapitałową oraz zarządzanie Spółką i Grupą Kapitałową,
Inicjowanie oraz kierowanie procesem opracowania Strategii Spółki oraz nadzorowanie
i koordynowanie tworzenia Strategii Spółek Grupy Kapitałowej,
Kierowanie procesami związanymi z opracowaniem i realizacją Strategii Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu,
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g)

Inicjowanie zagadnień opiniowanych przez Komitety (Rady), utworzone przez Zarząd
Spółki i nadzorowanie ich pracy,
h) Nadzorowanie pracy Audytora wewnętrznego oraz Audytorów i Kontrolerów
zewnętrznych wobec Spółki i Grupy Kapitałowej,
i) Zarządzanie procesami lub projektami związanymi z właściwym wizerunkiem i reklamą
Spółki i Grupy Kapitałowej,
j)
Nadzorowanie procesów związanych z przekształceniami strukturalno-własnościowymi
w Spółce i Grupie Kapitałowej,
k) Kreowanie i zarządzanie polityką informacyjną w Spółce i Grupie Kapitałowej,
l) Koordynowanie i kontrola prac związanych z procesem zarządzania relacjami
inwestorskimi oraz komunikowania się z analitykami i uczestnikami rynku kapitałowego,
m) Reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i poza sądowych zgodnie
z reprezentacją określoną w Statucie Spółki,
n) Zarządzanie procesami związanymi z realizacją Strategii i Polityki personalnej Spółki
i Grupy Kapitałowej oraz podejmowanie decyzji personalnych w sprawach nie
zastrzeżonych w Statutach lub umowach Spółek dla organów korporacyjnych,
o) Jednoosobowe zatwierdzanie programów i planów w obszarach określonych w Regulaminie
organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki oraz innych wewnętrznych przepisach prawa
i Regulaminach,
p) Nadzorowanie działań i kontrolowanie wyników tych działań jednostek i komórek
organizacyjnych, podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu,
q) Ogólny nadzór nad wdrożonymi w Spółce systemami zarządzania.
Prezes Zarządu Spółki – Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest za:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

Inicjowanie, koordynację opracowania i realizację Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej oraz
planów wieloletnich i planów rocznych działalności przedsiębiorstwa Spółki,
Racjonalną organizację przedsiębiorstwa Spółki,
Politykę społeczną, w tym kadrową i płacową jako pracodawca w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy,
Stwarzanie warunków do osiągnięcia przez Spółkę i Grupę Kapitałową optymalnych
wyników i wskaźników ekonomicznych, produkcyjnych oraz techniczno-technologicznych,
poprzez nadzorowanie prac Centrów Biznesu i funkcjonalnych Departamentów, przy
udziale Dyrektorów tych jednostek organizacyjnych, a także organów korporacyjnych
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
Nadzorowanie realizacji wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych przez
poszczególne jednostki organizacyjne Spółki oraz podmioty tworzące Grupę Kapitałową,
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz kontrolę jej
wykonania,
Nadzorowanie i koordynowanie oraz realizacja polityki Spółki w zakresie funkcjonujących
systemów zarządzania,
Koordynowanie i nadzorowanie procesów i działań z tych procesów wynikających
w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich
prestiżu,
Inspirowanie i kreowanie polityki informacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej, zgodnie
z zakresami działań określonych w Statutach bądź umowach poszczególnych podmiotów
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
Realizowanie uchwał, decyzji i zaleceń Zarządu Spółki, zgodnie z interesami strategicznymi
Spółki oraz przepisami prawa,
Kontrolowanie realizacji uchwał organów korporacyjnych Spółek wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej,
Reprezentowanie Spółki i Grupy Kapitałowej wobec jej akcjonariuszy i organów
statutowych, a także władz i instytucji państwowych i samorządowych,
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m) Współpracę z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce i innymi
organizacjami działającymi statutowo na terenie przedsiębiorstwa spółki, w zakresie
ustalonym przez ustawy lub przepisy i porozumienia podpisane wewnętrznie,
Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu Spółki, należy:
a)

Formułowanie założeń Strategii finansowej i koordynowanie opracowania jej dokumentacji
zarówno w Spółce jak również w Grupie Kapitałowej,
b) Formułowanie założeń Strategii handlowej i marketingowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz
koordynowanie opracowania ich dokumentacji,
c) Zarządzanie i nadzorowanie nad polityką finansową Spółki i Grupy Kapitałowej,
d) Nadzorowanie sporządzania w ustalonych terminach sprawozdań jednostkowych Spółki,
Spółek zależnych i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej,
e) Organizowanie i koordynacja opracowania planów budżetów wieloletnich i rocznych,
f) Organizowanie i opracowanie wieloletnich oraz rocznych planów sprzedaży, wynikających
z przyjętej przez Zarząd Spółki Strategii o Polityki handlowej i marketingowej,
g) Zarządzanie procesami związanymi w ryzykiem finansowym i walutowym w Spółce
i Grupie Kapitałowej,
h) Zarządzanie przepływami pieniężnymi w Spółce i Grupie Kapitałowej,
i) Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Strategii funkcjonalnych Spółki
i Grupy Kapitałowej, w obszarach finansów, sprzedaży, zakupów i logistyki,
j)
Inicjowanie przygotowania oraz kontrola realizacji polityki kredytowej Spółki i Grupy
Kapitałowej,
k) Nadzór, koordynacja i kontrola prawidłowości funkcjonowania systemów planowania
i controllingu, rachunkowości, sprawozdawczości i informacji zarządczej dla potrzeb
organów korporacyjnych Spółki,
l) Nadzór nad przygotowaniem polityki rachunkowości oraz polityki finansowej i koordynacja
ich funkcjonowania w Spółce i Grupie Kapitałowej,
m) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, realizujących
zadania w obszarach finansów, rachunkowości, handlu, logistyki i kontroli wewnętrznej,
n) Reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i poza sądowych zgodnie
z reprezentacją określoną w Statucie Spółki,
o) Nadzorowanie pracy oraz inicjowanie zagadnień opiniowanych przez Komitety (Rady)
w obszarach finansów, rachunkowości, IT oraz innych utworzonych przez Zarząd Spółki
w nadzorowanych obszarach,
p) Koordynacja prac związanych z utworzeniem CUW, obejmującym Grupę Kapitałową,
q) Koordynacja działań oraz nadzór nad pracami, związanymi w budową i optymalizacją
portfela produktowego Grupy Kapitałowej.
Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny jest za:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Inicjowanie i koordynację opracowania Strategii funkcjonalnych (sektorowych) Spółki
i Grupy Kapitałowej w zakresie realizowanych funkcji i nadzorowanych obszarów,
w szczególności zaś w obszarze finansów, rachunkowości, handlu, logistyki oraz
marketingu,
Weryfikację i nadzór nad realizacją Strategii w obszarach określonych w pkt.a),
Nadzór nad stosowaniem zasad rachunkowości w Spółce i Grupie Kapitałowej zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami
prawa,
Zarządzanie ryzykiem finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej,
Nadzór nad procesami związanymi z obrotem instrumentami finansowymi, w szczególności
zaś z papierami wartościowymi (akcjami) Spółki,
Koordynację i nadzór w zakresie realizacji zadań związanych z okresową
sprawozdawczością giełdową i jej raportowaniem,
Organizowanie kontroli gospodarczej i inwentaryzacji,
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h)

Zapewnienie prawidłowego obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów obrazujących
jednostkową i skonsolidowaną sprawozdawczość rachunkową Spółki,
i) Nadzór nad gospodarką finansową Spółki, zgodnie z obowiązującymi zasadami, ze
szczególnym uwzględnieniem:
przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienia należytej ochrony wartości
pieniężnych,
przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych i zapewnienia terminowego
rozliczania Spółki z budżetem i jednostkami władzy państwowej i samorządowej,
j)
Nadzór nad prawidłowym budżetowaniem poszczególnych jednostek organizacyjnych
Spółki i kontrolowaniem oraz rozliczeniem wykonania zaplanowanych budżetów,
k) Koordynowanie i nadzór nad rozliczeniem przyjętych do realizacji, przez Zarząd Spółki,
zadań dla poszczególnych jej jednostek biznesowych,
l) Nadzór i kontrola realizacji rozliczeń finansowych, z tytułu realizacji umów kupna
i sprzedaży,
m) Prawidłowe sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Spółki i Grupy Kapitałowej za poszczególne okresy rozliczeniowe i sprawozdawcze,
n) Prawidłowe rozliczenia finansowe, w szczególności pieniężne i walutowe,
o) Koordynowanie prac związanych z realizacją Strategii IT i zarządzaniem systemami
informatycznymi w Spółce i Grupie Kapitałowej,
p) Koordynację prac związanych z terminowym realizowaniem harmonogramu CUW,
q) Terminowe wypracowanie dla potrzeb Zarządu Spółki, opinii przez nadzorowane Komitety
(Rady),
r) Realizowanie uchwał, decyzji i zaleceń Zarządu Spółki, zgodnie z interesami strategicznymi
Spółki oraz przepisami prawa,
s) Reprezentowanie Spółki wobec jej partnerów biznesowych.
Do kompetencji Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar techniki i produkcji należy:
a)

Inicjowanie i koordynowanie opracowania Strategii funkcjonalnych związanych
z nadzorowanym obszarem,
b) Zarządzanie i koordynacja procesów produkcyjnych w Spółce i Grupie Kapitałowej,
c) Zarządzanie i koordynacja remontów i postojów technologicznych instalacji produkcyjnych
w Spółce i Grupie Kapitałowej,
d) Zarządzanie rozwojem poszczególnych procesów technologicznych w Spółce i Grupie
Kapitałowej,
e) Zarządzanie i koordynacja prac związanych z obszarem produkcji energetycznej oraz
dystrybucją mediów energetycznych,
f) Zarządzanie i koordynacja prac związanych z infrastrukturą,
g) Zarządzanie i koordynacja prac związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem
technicznym i bezpieczeństwem pracy,
h) Koordynowanie i nadzór nad ochroną własności intelektualnej i przemysłowej Spółki,
i) Kontrola i koordynacja działalności jednostek biznesowych oraz jednostek wspomagających
jednostki biznesowe w nadzorowanych obszarach,
j)
Koordynacja procesów związanych z realizacją zadań zawartych w programach i planach
rozwojowych Spółki,
k) Koordynacja wykonania zadań produkcyjnych, inwestycyjnych, prac badawczych, zgodnie
z zatwierdzonymi przez Zarząd Spółki Strategią i Strategiami funkcjonalnymi,
l) Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań produkcyjnych, technicznych, technologicznych,
rozwojowych, modernizacyjnych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego pracy,
ochrony przeciw-pożarowej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa chemicznego,
m) Nadzorowanie pracy oraz inicjowanie zagadnień opiniowanych przez Komitety (Rady)
w obszarach techniki i produkcji,
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n)
o)

Kreowanie i wyznaczanie polityki w zakresie ochrony własności przemysłowej, polityki
licencyjnej, a także nadzór nad realizacją powyższych zadań,
Reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i poza sądowych zgodnie
z reprezentacją określoną w Statucie Spółki.

Członek Zarządu nadzorujący obszar techniki i produkcji, odpowiedzialny jest za:
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

Opracowanie i realizowanie Strategii i planów rozwojowych oraz planów prac badawczych,
Opracowanie oraz merytoryczny nadzór nad realizacją planów produkcji, remontów
i postojów technologicznych poszczególnych instalacji,
Nadzór nad koordynacją działalności produkcyjnej, technicznej i technologicznej,
z zachowanie warunków
bezpieczeństwa pracy,
bezpieczeństwa technicznego,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska, ratownictwa chemicznego oraz
zadań zarządzania kryzysowego,
Terminowe opracowanie operacyjnych planów ratowniczych, przeciwpożarowych i innych
zapewniających bezpieczeństwo pracy poszczególnych instalacji i obsługujących ich
pracowników,
Wykonanie planowanych zadań produkcyjnych w zakresie poszczególnych produktów lub
grup produktów, a także dotrzymanie planowanych wskaźników zużycia surowców,
materiałów oraz mediów energetycznych,
Nadzór nad planowaniem, organizacją i realizacją programów i projektów rozwojowych,
przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz projektów badawczo-rozwojowych,
Terminowe wypracowanie dla potrzeb Zarządu Spółki, opinii przez nadzorowane Komitety
(Rady),
Prowadzenie polityki licencyjnej, patentowej i ochrony własności przemysłowej,
Realizowanie uchwał, decyzji i zaleceń Zarządu Spółki, zgodnie z interesami strategicznymi
Spółki oraz przepisami prawa,
reprezentowanie Spółki wobec jej partnerów biznesowych.

Do kompetencji Członka Zarządu wybranego przez pracowników należy:
a)

b)
c)

d)
e)

Koordynacja i nadzorowanie działań Spółki w zakresie tworzonych parków
przemysłowych,
technologicznych
i
infrastrukturalnych,
stref
przemysłowych
i ekonomicznych oraz infrastrukturą związaną z majtkiem pozaprodukcyjnym,
Reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i poza sądowych zgodnie
z reprezentacją określoną w Statucie Spółki,
Nadzór merytoryczny nad realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Spółce oraz koordynacja i nadzorowanie Pracowniczego Programu Emerytalnego
w Grupie Kapitałowej AZOTY Tarnów,
Koordynowanie i nadzorowanie wybranych projektów infrastrukturalnych realizowanych
w Grupie Kapitałowej AZOTY Tarnów w tym dotyczących problematyki emisji CO2,
Inne, powierzone przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały.

Członek Zarządu wybrany przez pracowników odpowiedzialny jest za:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Inicjowanie i koordynację realizacji Strategii dotyczącej udziału Spółki w tworzonych
i funkcjonujących parkach przemysłowych i technologicznych oraz w strefach
przemysłowych i ekonomicznych,
Utrzymywanie i rozwijanie pozytywnych relacji z interesariuszami Spółki,
Realizowanie uchwał, decyzji i zaleceń Zarządu Spółki, zgodnie z interesami strategicznymi
Spółki oraz przepisami prawa,
Realizowanie wybranych projektów infrastrukturalnych wynikających ze Strategii i polityki
w Grupie Kapitałowej,
Utworzenie i wdrożenie Pracowniczego Programu Emerytalnego,
Reprezentowanie Spółki wobec jej partnerów biznesowych i społecznych.
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4. Istotne zmiany organizacyjne
Z dniem 1 stycznia 2011 roku AZOTY Tarnów przejęły od Spółki Jednostka Ratownictwa
Chemicznego Sp. z o.o. (jednostka zależna) działalność związaną z oczyszczalnią ścieków.
Z czynnością tą związany był zakup od wspomnianej spółki części składników majątku, jak
również przejęcie przez AZOTY Tarnów 4 pracowników.
W związku z połączeniem Centrum Kaprolaktamu z Centrum Tworzyw Sztucznych dnia
1 lipca 2010 roku, (szczegóły w raporcie: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres
12 miesięcy 2010 roku opublikowanym w dniu 8 marca 2011 roku, pkt. 2.3 na str.18), zarządzeniem
wewnętrznym nr 9/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku wprowadzono do użytku służbowego
jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego, obejmujący dotychczasowy tekst pierwotny
Regulaminu, wprowadzony zarządzaniem wewnętrznym nr 34/2008 i zmiany organizacyjne,
wprowadzone zarządzaniem wewnętrznym nr 27/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku oraz
zarządzeniem wewnętrznym nr 46/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydzielenia
z Centrum Nawozów Wytwórni Katalizatorów z bezpośrednim podporządkowaniem Zarządowi
Jednostki Dominującej.
Z dniem 1 maja 2011 roku przeniesiono z AZOTÓW Tarnów do Spółki Automatyka Sp. z o.o.
(jednostka zależna) zadania i funkcje związane z obsługą infrastruktury telekomunikacyjnej,
w skład których wchodzi: wykonywanie prac konserwacyjnych, prac remontowych, prac
diagnostycznych i realizacja usług technicznych zabezpieczających sprawność produkcyjną,
ciągłość ruchu i niezawodność pracy instalacjom i urządzeniom telekomunikacyjnym. Zgodnie
z podpisaną na tą okoliczność umową, do Spółki Automatyka Sp. z o.o. przekazanych zostało
4 pracowników.

5. Pozostałe
Zdarzenia z obszaru energetyki
Jednostka Dominująca dysponuje przyznanymi przez Prezesa URE świadectwami pochodzenia
energii. W styczniu 2011 roku przeprowadzono audyt w celu otrzymania opinii dotyczącej
stwierdzenia prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu składanym do Prezesa URE
o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii wytworzonej w elektrociepłowni
zakładowej. W dniu 16 lutego 2011 roku Prezes URE przyznał AZOTOM Tarnów Prawa
Majątkowe wynikające ze Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji. Sprzedaż świadectw za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii
będzie przeprowadzona na przełomie II i III kwartału
Sprzedaż jednostek ERU
W dniu 7 marca 2011 roku Ministerstwo Środowiska na podstawie podjętej wcześniej decyzji
przekazało na rachunek Mitsubishi Corporation Japonia uprawnienia z tytułu redukcji emisji ERU
wygenerowane za IV okres pomiaru (tj. w I półroczu 2010 roku), w ramach projektu wspólnych
wdrożeń, na podstawie „Umowy w sprawie redukcji podtlenku azotu na Instalacji kwasu
azotowego w ZAT” zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą i Mitsubishi Corporation.
Natomiast w dniu 18 kwietnia 2011 roku Jednostka Dominująca otrzymała wpływ pieniężny
z tytułu sprzedaży w/w jednostek ERU na rzecz finalnego nabywcy w kwocie 3 440 tys. EUR.
Przychody z tytułu wygenerowania w/w jednostek zostały już ujęte w wynikach odpowiednich
okresów poprzednich, których dotyczą.
Ponadto w I półroczu 2011 roku Jednostka Dominująca wykazała przychody z tytułu sprzedaży
jednostek ERU w wysokości 353 tys. zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 9 760 tys. zł
dotyczy przychodów uzyskanych przez Grupę Kapitałową ZAK.
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Bezpośredni wpływ na zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży jednostek ERU w Jednostce
Dominującej w I półroczu miała awaria turbozespołu w Wytwórni Kwasu Azotowego i związane
z tym wydarzeniem ograniczenia w produkcji kwasu azotowego.

IX.

Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego półrocza

Wpływy z nowej emisji akcji oraz skutki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
ZCh Police S.A.
Jak zostało wspomniane w punkcie A.II niniejszego sprawozdania Informacja o istotnych
zdarzeniach w I półroczu 2011 roku Jednostka Dominująca oczekuje na skutki wynikające
z dokonanego w dniu 15 czerwca 2011 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
ZCh Police S.A. oraz wpływy z nowej emisji akcji serii C.
Włączenie ZCh Police S.A. w struktury Grupy Kapitałowej pozwoli stworzyć największą w Polsce
oraz liczącą się w Europie grupę chemiczną, dzięki czemu Grupa Kapitałowa uzyska szereg
przewag konkurencyjnych wobec krajowych i międzynarodowych grup z tytułu skali działalności
oraz komplementarności oferty. Ponadto, realizacja transakcji nabycia ZCH Police S.A. pozwoli na
osiągnięcie korzyści z tytułu optymalizacji zaopatrzenia w surowce, procesu wytwórczego,
sprzedaży oraz funkcji wsparcia.
Wpływy uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na realizację zaplanowanych celów według
kolejności odpowiadającej priorytetom Jednostki Dominującej. Głównym celem jest
zrefinansowanie opisanej powyżej transakcji nabycia akcji ZCh Police S.A.
Realizacja drugiego celu emisyjnego oznacza zakup od Skarbu Państwa akcji ZAS S.A.
stanowiących 40,86% kapitału zakładowego ZAK S.A. Zwiększenie udziału w kapitale
zakładowym ZAK S.A. poprzez zakup dodatkowego pakietu akcji umożliwi głębszą integrację
i w konsekwencji zapewni lepsze wykorzystanie synergii. Po nabyciu powyższych akcji Jednostka
Dominująca będzie uprawniona do wykonywania 93,48% głosów na walnym zgromadzeniu ZAK
S.A., co umożliwi sprawowanie pełnej kontroli korporacyjnej nad ZAK S.A. oraz podejmowanie
kluczowych decyzji korporacyjnych, takich jak zmiana statutu czy podwyższenie kapitału
zakładowego. Ponadto, dzięki temu nastąpi zwiększenie skonsolidowanego zysku netto ZAK S.A.
przypadającego na Jednostkę Dominującą poprzez zmniejszenie zysku netto przypadającego na
akcjonariuszy mniejszościowych, a w konsekwencji zwiększenie zdolności kredytowej.
Przychody z lokat środków z giełdy
W II półroczu 2011 roku planuje się uzyskać z lokat środków pozyskanych z emisji akcji przychody
na poziomie około 2,4 mln zł, bez uwzględnienia ewentualnych przychodów z tytułu
oprocentowania środków finansowych, które Jednostka Dominująca planuje uzyskać z nowej
emisji akcji serii C.
Sezonowość
Informację n/t sezonowości zamieszczono w punkcie A.IV. niniejszego sprawozdania.
Kursy walut
Na dalsze kształtowanie się rynku walutowego w perspektywie II półrocza 2011 roku, stabilizujący
wpływ winna mieć sygnalizowana przez NBP możliwość interweniowania w celu ograniczania
wahań na rynku walutowym oraz relatywnie dobre czynniki fundamentalne gospodarki krajowej,
wpływające pozytywnie na zaufanie inwestorów, a tym samym neutralizowane winny być
negatywne czynniki zewnętrze, takie jak obawy o niewypłacalność śródziemnomorskich
gospodarek europejskich oraz możliwe pogorszenie ratingu USA.
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W perspektywie krótkoterminowej oczekiwane jest występowanie podwyższonej zmienności
kursu EUR do PLN, ale w ramach ograniczonego przedziału, głównie w podążaniu za zmianami
nastrojów na globalnych rynkach.
Natomiast w perspektywie średnioterminowej – tj. II półrocza 2011 roku - kształtowanie się trendu
walutowego może być uzależnione od skutków politycznych, w tym kampanii wyborczej i decyzji
wyborczych w kraju oraz determinacji przywódców UE i USA w przeciwdziałaniu skutków
pogarszających się perspektyw wypłacalności i ratingów zagrożonych gospodarek. Wzrost
niepewności w tym obszarze skutkować może utrzymaniem podwyższonej zmienności oraz
korektą obserwowanego od dwóch lat trendu umocnienia się waluty krajowej, natomiast brak
negatywnych sygnałów z rynków światowych sprzyjać będzie dalszej ograniczonej aprecjacji
złotówki do USD i EUR.
Skala łącznego umocnienia złotówki do USD i EUR nie powinna zagrażać osiągnięciu
planowanych w roku 2011 wyników, w odniesieniu do ekspozycji walutowej netto Grupy
Kapitałowej AZOTÓW Tarnów.
Krajowe stopy procentowe
W I półroczu 2011 roku Rada Polityki Pieniężnej przeprowadziła przyspieszony cykl podwyżek
stóp procentowych, w ślad za wzrastającą presją inflacyjną wynikającą zarówno ze wzrostu
gospodarczego jak i nadmiaru pieniędzy na rynku światowym, w efekcie liberalnej polityki
banków centralnych, mającej stymulować wzrost gospodarczy w okresie światowego kryzysu
gospodarczego.
Ponieważ jednak w II kwartale br. zaobserwowano spadek inflacji oraz ograniczenie presji
płacowej i symptomy spowolnienia wzrostu gospodarczego, wzrastają zatem szanse na
utrzymanie krajowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2011 roku.
Uwzględniając presje inflacyjne na rynkach światowych oraz obniżenie ratingu długoterminowego
długu USA, wydaje się, że również Stany Zjednoczone będą zmuszone do rozpoczęcia cyklu
podwyżek stóp procentowych. Jednak ze względu na słabnący światowy wzrost gospodarczy
ewentualne podwyżki będą wprowadzane z dużą ostrożnością, podobnie jak w UE.
Wobec powyższego w perspektywie do końca 2011 roku należy oczekiwać stabilizacji poziomu
krajowych stóp procentowych, przy możliwym ograniczonym wzroście stóp procentowych dla
EUR i USD, na poziomie 25 do max 50 punktów bazowych.
W stosunku do stawek rynkowych przewiduje się utrzymanie względnie stałego spreadu
pomiędzy marżami kredytów oraz lokat oferowanych Grupie Kapitałowej AZOTY Tarnów.
Poziom przychodów finansowych uzyskiwanych przez Grupę z oprocentowania lokat
terminowych, kompensować będzie więc w znaczącym stopniu koszt zewnętrznych źródeł
finansowania.
Sytuacja na rynku rolnym
W 2011 roku prognozowane są wysokie ceny żywności i poprawa sytuacji rynkowej w rolnictwie,
a ich utrzymanie będzie przekładać się na zwiększone potrzeby m.in. w konsumpcji nawozów.
Dodatkowo determinantami popytu na rynku nawozowym mogą być warunki atmosferyczne,
które wpływają zarówno na poziom jak i jakość plonów. Szczególnie niekorzystne dla sytuacji na
rynku są anomalia pogodowe, klęski żywiołowe czy skażenie bakteryjne. W I półroczu 2011 roku
rządy państw krajów europejskich i Rosji zablokowały sprzedaż warzyw w skali europejskiej
powodując „panikę” odbiorców i straty producentów, w tym także polskich. Okoliczności te
wygenerowały straty ograniczając zyski producentów i negatywnie wpłynęły na ich przyszłe
możliwości zakupowe.
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Poziom cen surowców
Czynnikami wpływającymi na ostateczny wynik Grupy Kapitałowej są nadal poziomy cen
podstawowych surowców (węgla, energii, ropopochodnych, siarki, itp.). Mechanizmy
kształtowania się cen ropy naftowej – zmiany cen ropy z opóźnieniem wpływają na ceny gazu
ziemnego oraz benzenu i fenolu – pozostają istotnym elementem gry rynkowej. Prognozy cen ropy
naftowej są różne, niektóre przewidują, iż ropa naftowa może zdrożeć w 2012 roku nawet do
170 USD za baryłkę, gdyż globalny popyt ma tendencję wzrostową, a spadają moce produkcyjne.
Przepisy UE
W kwietniu 2011 roku Komisja Europejska ogłosiła formalne przyjęcie Decyzji w sprawie
ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do
emisji w całej Unii (zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE) dotyczącej zasad obliczania liczby
nieodpłatnych pozwoleń na emisję CO2 w przemyśle w latach 2013 – 2020.

X.

Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

Szanse
utrzymanie korzystnej dynamiki światowego rozwoju gospodarczego, obserwowanej po
wyjściu gospodarek narodowych z recesji wywołanej kryzysem gospodarczym,
unijne dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa wpływające na wzrost siły nabywczej tego
sektora,
rozwój infrastruktury drogowej w kraju i regionie,
dostępność na rynku części technologii o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej,
włączenie Jednostki Dominującej w procesy konsolidacji polskiego i europejskiego
przemysłu chemicznego i w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego (wzrost skali
prowadzonych operacji z wykorzystaniem efektu synergii, dostęp do nowych rynków,
surowców, kompetencji, technologii, środków finansowych oraz wprowadzenie nowych
elementów organizacyjnych i kulturowych),
utrzymanie pozytywnych trendów stabilnego wzrostu dla docelowych rynków wyrobów
Grupy Kapitałowej,
utrzymywanie się pozytywnych trendów w gospodarce krajowej, m.in. w zakresie stabilnego
wzrostu PKB oraz poziomu inwestycji przedsiębiorstw i ich finansowania przez rynek
finansowy.
Zagrożenia
podwyższone ryzyko występowania zaburzeń finansowych w obszarze Unii Europejskiej
z powodu utrzymania na wysokim poziomie deficytów niektórych gospodarek europejskich,
niższy od oczekiwanego wzrost gospodarczy w kraju lub w gospodarkach partnerów
handlowych,
słaba pozycja Polski w negocjacjach dotyczących importu gazu ziemnego przekładająca się
na ograniczenia dostaw i wzrost cen tego surowca,
sukcesywna rozbudowa zdolności produkcyjnych w krajach azjatyckich przekładająca się na
coraz mniejsze zapotrzebowanie tego regionu na import produktów przemysłu chemicznego,
postępujące procesy koncentracji potencjału produkcyjnego, badawczego i handlowego,
a także koncentracji kapitału w światowym przemyśle chemicznym,
agresywne działania konkurentów działających w skali globalnej, jak również rosnąca
intensywność walki konkurencyjnej w sektorze,
niepokoje społeczne w krajach arabskich, mogące mieć negatywny wpływ na stabilność
dostaw surowców energetycznych i ich ceny.
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Ponadto istnieje wiele czynników ryzyka i zagrożeń, na które narażona jest Grupa Kapitałowa.
Szeroko zagadnienie to zostało przedstawione w prospekcie emisyjnym na str. 20 CZYNNIKI
RYZYKA. Większość z nich była prezentowana w publikowanych dotychczas raportach
okresowych.
Ryzyka dotyczące działalności Emitenta oraz Grupy
Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
Ryzyko zmian cen rynkowych surowców oraz mediów energetycznych,
Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców,
Ryzyko przyspieszonej substytucji plastyfikatorów ftalowych alkoholi 4 i 8 węglowych przez
plastyfikatory ftalowe alkoholi 9 i 10 węglowych lub inne plastyfikatory, w tym
bioplastyfikatory,
Ryzyko niewystarczających kwot emisyjnych,
Ryzyka związane z ochroną powietrza,
Ryzyka związane z zanieczyszczeniem gruntów, wód gruntowych oraz poniesieniem wyższych
niż planowane kosztów rekultywacji,
Ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem,
Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Grupę obowiązków w zakresie gospodarowania
wodami,
Ryzyka związane z wprowadzeniem obowiązku rejestracji produktów chemicznych,
Ryzyko związane z decyzjami organów ochrony konkurencji i konsumentów,
Ryzyko zakłóceń lub zwiększonych kosztów wewnętrznego transportu kolejowego i obsługi
bocznicowej,
Ryzyko związane z outsourcingiem produkcji tlenu i azotu dla Spółki,
Ryzyko związane z korzystaniem z dóbr niematerialnych (w szczególności patentów, knowhow) osób trzecich,
Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej,
Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym,
Ryzyko związane ze zmianą kontroli nad Spółką w wyniku sprzedaży pakietu akcji przez Skarb
Państwa,
Ryzyko związane z dywidendą
Ryzyko związane z możliwością zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez Grupę
wystarczająco wykwalifikowanego personelu,
Ryzyko zakłóceń w ciągłości pracy w wyniku działań związków zawodowych,
Ryzyka związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
Ryzyko związane z wykonywaniem działalności koncesjonowanej,
Ryzyko awarii systemów informatycznych,
Ryzyko związane z korektami danych finansowych.
Ryzyka związane z branżą, w której działa Grupa i z warunkami makroekonomicznymi
Ryzyko uzależnienia od sytuacji makroekonomicznej w Polsce i innych krajach,
Ryzyko związane z cyklicznością rynków produktowych oraz sezonowością,
Ryzyko konkurencji,
Ryzyko zniesienia barier celnych na produkty z krajów o niższych kosztach produkcji,
Ryzyko kursowe,
Ryzyko wzrostu kosztów finansowania,
Ryzyko niejasnej interpretacji oraz zmian przepisów prawa państw, w których Grupa prowadzi
działalność,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego państw, w których Grupa prowadzi działalność
może być niejasna, a przepisy dotyczące podatków, mające zastosowanie do Grupy, mogą
ulegać zmianie.
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Ryzyka związane z celami strategicznymi i transakcją nabycia spółki ZCh Police S.A.
Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych,
Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub zmianą celów emisji,
Ryzyko związane z celami biznesowymi i ekonomicznymi transakcji nabycia akcji ZCh Police
S.A.,
Ryzyko związane z informacjami dotyczącymi nabywanej spółki,
Ryzyko związane z klauzulami zmiany kontroli w umowach zawartych przez ZCh Police S.A.,
Ryzyko związane z udziałem Grupy kapitałowej w konsolidacji branży chemicznej,
Ryzyko związane z integracją i konsolidacją spółek zależnych,
Ryzyko niezrealizowania lub wystąpienia opóźnień w realizacji planów inwestycyjnych.
Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem akcji
Ryzyko zakazania dopuszczenia lub wprowadzenia akcji serii C do obrotu,
Ryzyko związane z ewentualnym niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem do obrotu na
rynku podstawowym GPW akcji serii C,
Ryzyko zmienności notowań praw do akcji,
Ryzyko zagranicznych akcjonariuszy Jednostki Dominującej związane z wahaniami kursu
wymiany PLN,
Ryzyko zawieszenia obrotu praw do akcji lub akcji na GPW,
Ryzyko wykluczenia praw do akcji lub akcji z obrotu przez KNF lub GPW,
Ryzyko spadku notowań w przypadku emisji akcji przez Jednostkę Dominującą lub
przekonanie, że takie emisje będą miały miejsce,
Ryzyko związane z postanowieniami przepisów dotyczących nabywania znacznych pakietów
akcji spółek publicznych,
Ryzyko związane z publikowaniem raportów dotyczących Jednostki Dominującej lub zmianą
rekomendacji analityków na negatywną.
Ze względu na ostatnią emisję akcji (serii C), warto szczególnie zwrócić uwagę na:
Ryzyka związane z celami strategicznymi i transakcją nabycia spółki ZCh Police S.A.
Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych
Strategia Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na zdobyciu pozycji jednego z czołowych
producentów nawozów mineralnych w Unii Europejskiej, liczącego się w Europie zintegrowanego
producenta tworzyw konstrukcyjnych i kaprolaktamu, oraz znaczącego europejskiego producenta
alkoholi OXO i plastyfikatorów. Wdrożenie strategii uzależnione jest od szeregu czynników,
w tym takich, które znajdują się poza kontrolą Grupy, w szczególności od sytuacji rynkowej,
otoczenia gospodarczego, a także od działalności głównych konkurentów. W tej sytuacji Grupa
Kapitałowa może nie być w stanie zrealizować zakładanych kierunków rozwoju i wyznaczonych
celów ze względu na przeszkody związane z trudnościami rynkowymi, niekorzystnym
otoczeniem gospodarczym oraz silną konkurencją ze strony głównych konkurentów.
Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub zmianą celów emisji
Istnieje ryzyko, że zajdą istotne nieprzewidziane zdarzenia dotyczące działalności Grupy
Kapitałowej bądź sytuacji rynkowej, lub innych czynników niezależnych od Grupy Kapitałowej,
które mogą wymusić zmianę niektórych lub wszystkich celów emisji, w wyniku czego może
okazać się niezbędna zmiana wykorzystania wpływów z emisji.
W przypadku, w którym którykolwiek z celów emisji nie dojdzie do skutku, Jednostka
Dominująca nie wyklucza zmiany celów emisji, w tym w szczególności poprzez wybór innych
celów akwizycyjnych z obszarów domeny Grupy Kapitałowej.
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Ryzyko związane z celami biznesowymi i ekonomicznymi transakcji nabycia akcji ZCh Police S.A.
Grupa Kapitałowa będzie kontynuować realizację przyjętej strategii dzięki wykorzystaniu synergii
wynikających z przeprowadzenia transakcji nabycia akcji ZCh Police S.A., w szczególności
w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych w segmencie nawozów mineralnych,
zwiększenia asortymentu oferowanych produktów w segmencie nawozów mineralnych oraz
zaopatrzenia Grupy w surowce.
Na realizację biznesowych i ekonomicznych celów transakcji będzie miało wpływ szereg
czynników, w tym także niezależnych od Grupy, w szczególności koniunktura panująca na
rynkach, na których Grupa i nabyta spółka prowadzą działalność, oraz działania podejmowane
przez konkurentów Grupy i ZCh Police S.A.
Ponadto działalność Grupy Kapitałowej znacznie się rozszerzy także pod względem rynków, na
których Grupa prowadzi działalność, co będzie wiązało się z koniecznością podjęcia przez Grupę
działań mających na celu integrację nabytej spółki w ramach Grupy oraz reorganizację działalności
przejętej spółki poprzez dostosowanie jej do działalności Grupy. Nie można wykluczyć, że
zakładana integracja i reorganizacja w ramach Grupy nie będzie pełna lub potrwa dłużej, niż
przewidywano, koszty związane z taką integracją mogą okazać się wyższe od zakładanych,
a spodziewane efekty synergii i wzrost wyników działalności Grupy nie zostaną osiągnięte, będą
odbiegały od oczekiwanych lub zostaną uzyskane w innym terminie lub w innym zakresie, niż
przewidywano, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
wyniki lub perspektywy Grupy.
Ryzyko związane z informacjami dotyczącymi nabywanej spółki
Analizując działalność ZCh Police S.A., jej wyniki finansowe oraz kompatybilność działalności
z działalnością Grupy, a następnie decydując o podjęciu działań mających na celu przejęcie spółki
Jednostka Dominująca opierała się na informacjach o spółce, jej działalności i sytuacji finansowej
dostępnych publicznie oraz udostępnionych w ramach procesu badania ZCh Police S.A.
Nie można wykluczyć, że takie informacje mogą okazać się nieprawdziwe, nierzetelne lub
niepełne w zakresie, który mógłby negatywnie wpłynąć na wyniki prowadzonych analiz.
W związku z tym podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji, Jednostka Dominująca mogła
nie posiadać wszystkich niezbędnych i istotnych informacji dla dokonania wszechstronnej oceny
skutków transakcji dla działalności, sytuacji finansowej lub wyników Grupy. Ponadto, Jednostka
Dominująca mogła nie zidentyfikować wszystkich ryzyk, niewłaściwie określić koszty, poziom
zadłużenia, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i możliwość integracji w ramach Grupy oraz
błędnie założyć spodziewane synergie.
Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy.
Ryzyko związane z klauzulami zmiany kontroli w umowach zawartych przez ZCh Police S.A
Nie można wykluczyć, że istotne umowy zawarte przez ZCh Police S.A., w tym w szczególności
umowy finansowe, zawierają standardowe postanowienia dotyczące zmiany kontroli nad tą
spółką lub klauzule powodujące zmianę okresu obowiązywania tychże umów w przypadku
zmiany struktury akcjonariatu tej spółki.
W związku z powyższym, transakcja nabycia ZCh Police S.A. może spowodować konieczność
renegocjacji przez Grupę zawartych przez nabytą spółkę umów z dotychczasowymi
kontrahentami. Nie można wykluczyć, że dotychczasowi kontrahenci nie będą zainteresowani
dalszą współpracą z ZCh Police S.A. po przeprowadzeniu transakcji nabycia i skorzystają
z uprawnienia do wypowiedzenia zawartych umów lub że warunki proponowane przez
kontrahentów będą mniej korzystne niż warunki, na jakich zostały zawarte umowy. W takiej
sytuacji nie można zapewnić, że ZCh Police S.A będzie w stanie wynegocjować i zawrzeć z innymi
kontrahentami umowy na podobnych warunkach.
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Ryzyko związane z udziałem Grupy Kapitałowej w konsolidacji branży chemicznej
Zgodnie ze swoją strategią, Grupa Kapitałowa zarówno obecnie jak i w przyszłości zamierza
szukać i korzystać z możliwości przejmowania innych przedsiębiorców z branży chemicznej,
wchodzić w alianse strategiczne oraz brać udział w przedsięwzięciach joint venture. Nie może
jednak zapewnić, że zidentyfikuje lub efektywnie wykorzysta takie potencjalne możliwości,
wynegocjuje korzystne warunki przeprowadzania takich transakcji, sfinansuje je na korzystnych
warunkach, czy też osiągnie zakładane w wyniku takich transakcji synergie i korzyści. Ewentualne
procesy integracyjne mogą ponadto wywołać nieprzewidziane trudności operacyjne lub
regulacyjne oraz koszty, a także mogą odwracać uwagę Zarządu Jednostki Dominującej od
bieżącej działalności Grupy Kapitałowej. Ponadto w wyniku przyszłych przejęć, aliansów
strategicznych lub przedsięwzięć joint venture Jednostka Dominująca będzie mogła wyemitować
dodatkowe akcje (po wygaśnięciu ograniczeń wynikających z umowy ograniczającej możliwość
emitowania lub zbywania akcji Jednostki Dominującej – tzw. lock-up ), co może spowodować
rozwodnienie udziału akcjonariuszy, ponieść istotne nakłady finansowe, zwiększyć poziom
zadłużenia lub zaciągnąć zobowiązania warunkowe co może mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z integracją i konsolidacją spółek zależnych
Jednym z elementów strategii Grupy Kapitałowej jest integracja i konsolidacja spółek zależnych, co
ma na celu zwiększenie efektywności i przejrzystości prowadzonych operacji, wydzielenie
działalności podstawowej od pozostałej oraz w konsekwencji zmniejszenie kosztów stałych Grupy
Kapitałowej. W ramach tego działania strategicznego Grupa prowadzi obecnie integrację Grupy
Kapitałowej ZAK, a także spółek otoczenia produkcyjnego (w sferze projektowej, transportowej
i innych obszarów wsparcia, za wyjątkiem przewozu kolejowego). Akcje i udziały spółek otoczenia
produkcyjnego mają zostać wniesione do Spółki Zależnej – Polskiego Konsorcjum Chemicznego
Sp. z o.o.
Istnieje ryzyko, iż proces integracji i konsolidacji nie przyniesie zakładanych skutków lub będzie
niemożliwy do przeprowadzenia w zakładanym czasie, co może mieć istotny negatywny wpływ
na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy Kapitałowej.
Ryzyko niezrealizowania lub wystąpienia opóźnień w realizacji planów inwestycyjnych
Jednym z istotnych elementów niezbędnych do dalszego rozwoju działalności Spółki są inwestycje
o charakterze technologicznym, w tym w szczególności modernizacja wytwórni kaprolaktamu
wraz z budową nowej instalacji wodoru oraz modernizacja wytwórni kwasu siarkowego i oleum.
Opóźnienia w realizacji planowanych inwestycji o charakterze technologicznym lub ich
niezrealizowanie, mogą spowodować nieosiągnięcie w wyznaczonym terminie zakładanych celów
operacyjnych.
Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem akcji
Ryzyko zakazania dopuszczenia lub wprowadzenia akcji serii C do obrotu
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie
emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż dziesięć dni
roboczych,
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym, lub
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opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym.
Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może zastosować środki, o których mowa min
w art. 17, także w przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji składanych do KNF lub
przekazywanych do wiadomości publicznej wynika, że:
oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na
podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący
sposób naruszałyby interesy inwestorów,
istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu
prawnego emitenta,
działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które
to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w
świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub do upadłości
emitenta, lub
status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes
inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do
obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanych przez KNF papierów wartościowych
lub innych instrumentów finansowych, na okres nie dłuższy niż dziesięć dni.
Ryzyko związane z ewentualnym niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem do obrotu na
rynku podstawowym GPW akcji serii C
Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynek
podstawowych GPW) wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu o Rynkach
i Emitentach oraz o regulaminie GPW i wymaga zgody Zarządu GPW i decyzji KDPW o przyjęciu
akcji serii C do depozytu. Emitent nie może zapewnić, że powyższe zgody zostaną uzyskane oraz
że Akcje Oferowane zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym
GPW.
Jednym z kryteriów, jakie muszą spełnić Akcje Oferowane, aby zostały dopuszczone do obrotu na
rynku oficjalnych notowań jest rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. W przypadku
Akcji Oferowanych ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, związane jest z uprzednim
uzyskaniem rejestracji sądowej podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje Oferowane będą
dopuszczone do obrotu na mocy § 19 Regulaminu GPW, w przypadku złożenia wniosku o ich
wprowadzenie do obrotu giełdowego, zbywalność akcji nie jest ograniczona, zostały wyemitowane
zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35
Regulaminu GPW i spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu o Rynkach
i Emitentach.
Ryzyko zmienności notowań praw do akcji i akcji
Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne okresowo doświadczają istotnych zmian
kursu notowań i wielkości obrotu, co może wywierać istotny negatywny wpływ na kurs notowań
praw do akcji i akcji. Na datę niniejszego sprawozdania nie przewiduje się prowadzenia działań
stabilizujących w odniesieniu do praw do akcji i akcji.
Ponadto dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji i akcji serii C do obrotu na GPW nie
zapewnia ich płynności. Nieosiągnięcie lub niemożliwość utrzymania odpowiedniego poziomu
obrotu akcjami i prawami do akcji może wywrzeć istotny negatywny wpływ na płynność lub kurs
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notowań praw do akcji i akcji. Ponadto, nawet jeżeli zostanie osiągnięty i utrzymany odpowiedni
poziom obrotu prawami do akcji i akcjami, ich cena rynkowa może być niższa od ceny emisyjnej.
Ryzyko zagranicznych akcjonariuszy Jednostki Dominującej związane z wahaniami kursu
wymiany PLN
Walutą notowań akcji i praw do akcji jest PLN. Wszelkie płatności związane z akcjami lub
prawami do akcji, w tym kwoty wypłacane z tytułu dywidendy z akcji oraz cena sprzedaży akcji
lub praw do akcji na rynku regulowanym, będą dokonywane w PLN. Aprecjacja PLN wobec walut
obcych może w negatywny sposób wpłynąć na równowartość w walutach obcych kwoty
wypłacanej w związku z akcjami lub prawami do akcji, w tym kwoty wypłacanej z tytułu
dywidendy z akcji oraz ceny sprzedaży akcji na rynku regulowanym.
Ryzyko zawieszenia obrotu praw do akcji lub akcji na GPW
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót
określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku
regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów,
na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub
instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, na wniosek emitenta lub jeżeli Zarząd GPW uzna,
że emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW, albo jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo
uczestników obrotu, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do
trzech miesięcy. Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Ryzyko wykluczenia praw do akcji lub akcji z obrotu przez KNF lub GPW
Jeżeli emitent nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub narusza zakazy,
nałożone lub przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub Rozporządzenia 809/2004, bądź postępuje wbrew
wskazanym tam obowiązkom, KNF może:
wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na
czas określony lub bezterminowo,
nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest
nakładana, karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, lub
zastosować obie powyższe sankcje łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF,
spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery
wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym
rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Podobnie, zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe
z obrotu giełdowego:
jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi,
w przypadku zniesienia ich dematerializacji, lub
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Ponadto, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu zgodnie z § 31 ust.
2 Regulaminu GPW:
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jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu
giełdowego na danym rynku,
jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
na wniosek emitenta,
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku
o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu,
jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym
instrumencie finansowym,
wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
lub
wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Ryzyko spadku notowań w przypadku emisji akcji przez Jednostkę Dominującą lub
przekonanie, że takie emisje będą miały miejsce
Po wygaśnięciu ograniczeń wynikających z umowy ograniczającej możliwość emitowania lub
zbywania akcji Jednostki Dominującej (ang. lock-up agreements), Jednostka Dominująca będzie
mogła wyemitować nowe akcje w tym także dokonując emisji z wyłączeniem prawa poboru, co jest
możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w drodze uchwały większością 80% głosów
oddanych i co może skutkować rozwodnieniem udziałów istniejących akcjonariuszy. Nie ma
pewności co do tego, czy w przyszłości Jednostka Dominująca będzie chciała wyemitować nowe
akcje lub zbyć akcje istniejące. Cena rynkowa akcji mogłaby istotnie spaść, jeżeli po wygaśnięciu
wyżej wymienionych ograniczeń Jednostka Dominująca wyemitowała nowe akcje lub zbyła
znaczącą liczbę akcji istniejących. Emisja lub zbycie znaczącej liczby akcji Jednostki Dominującej
w przyszłości lub przekonanie, że taka emisja lub zbycie mogą mieć miejsce, mogłyby
niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji, a także na zdolność Jednostki Dominującej do
pozyskania kapitału w drodze publicznej lub niepublicznej oferty akcji lub innych papierów
wartościowych.
Ryzyko związane z postanowieniami przepisów dotyczących nabywania znacznych pakietów
akcji spółek publicznych
Nabywanie dużych pakietów akcji spółek publicznych w Polsce jest regulowane przepisami prawa
i w szczególności może wiązać się z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż akcji. Ograniczenia w zakresie nabywania znaczących pakietów akcji spółek publicznych
mogą negatywnie wpłynąć na płynność i cenę akcji Jednostki Dominującej oraz mogą zniechęcić
potencjalnych nabywców, których planowane nabycie akcji Jednostki Dominującej byłoby
postrzegane jako korzystne dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej.
Ryzyko związane z publikowaniem raportów dotyczących Jednostki Dominującej lub zmianą
rekomendacji analityków na negatywną
Raporty dotyczące Jednostki Dominującej publikowane przez analityków giełdowych mają wpływ
na kurs notowań i płynność akcji Jednostki Dominującej. Ponadto, jeżeli jeden lub większa liczba
analityków giełdowych przestanie uwzględniać Jednostkę Dominującą lub regularnie publikować
raporty dotyczące Jednostki Dominującej, może spaść zainteresowanie Jednostką Dominującą na
rynku kapitałowym, co z kolei może spowodować spadek kursu notowań i płynności akcji. Jeżeli
jeden lub większa liczba analityków giełdowych zmieni swoje rekomendacje na negatywne, kurs
notowań akcji Jednostki dominującej może ulec znaczącemu spadkowi.
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