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1. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego 

za I kwartał 2017 r. 

1.1 Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów 

na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.  

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. zostało przygotowane 

zgodnie z przepisami: 

 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;  

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim. 

Stosowane przez Spółkę zasady sporządzania sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 

roku nie uległy zmianom od ich ostatniego opisu zamieszczonego w sprawozdaniu finansowym 

za  2016 rok.  

W ww. okresie nie uległy zmianom również wielkości szacunkowe sporządzane przez Zarząd 

Spółki.  

W I kwartale 2017 roku nie dokonano zmiany polityki rachunkowości . 

Opis dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem 

Ważniejsze dokonania: 

 

- realizacja z kluczowym kontrahentem Spółki firmą Hunnebeck kolejnych zamówień, o czym 

Spółka informowała m.in. raportami bieżącymi nr 2/2017 oraz 10/2017;  

- pozyskanie nowych rentownych kontraktów z terminem wykonania w 2017 r. Wartość 

obecnie pozyskanych kontraktów pozwala sądzić ze Spółka osiągnie przychody istotnie 

wyższe niż w 2016 r. 

- rozpoczęcie rozmów z nowym Inwestorem, który zarówno dokapitalizuje Spółkę, jak 

również dostarczy restrukturyzacyjne know-how  

- podjęcie uchwały przez NWZA o podwyższeniu kapitału w celu objęcia go przez nowego 

Inwestora 

- rozpoczęcie restrukturyzacji majątkowej, organizacyjnej oraz personalnej 

-  postęp prac projektowych nad dokumentacją kotła na biomasę zmikronizowaną, 

realizowanego w ramach programu badawczego „Środowisko naturalne, rolnictwo i 

leśnictwo” Biostrateg;  
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Najważniejsze zrealizowane kontrakty w I kwartale 2017 r. to: 

Przedmiot Wartość (netto w zł) 

Wykonanie konstrukcji stalowych 696 000,00 

Modernizacja rusztu kotła OR-32 503 000,00 

Wykonanie i montaż instalacji odpylania i odżużlacza dla 

kotła WWCt 2500 

318 300,00 

Wykonanie płyt szalunkowych i elementów stalowych 3 459 000,00 

Wykonanie frezów gwiazdkowych i  skrawających 371 000,00 

Wykonanie elementów sortowania biomasy dla Valmet 

Finlania- Lavos Portugalia 

747 000,00 

Wykonania przenośników i zasuw dla Babcock Niemcy- 

Infraserv Hoechst Frankfurt   

1 075 200,00 

 

Kontrakty w trakcie realizacji: 

Przedmiot Wartość (netto w zł) 

Wykonanie przenośników dla BMH Finlandia-Fortum 

Zabrze i Mikkeli 

4 000 000,00 

Wykonanie i montaż instalacji odpylającej dla AG 

Norwegia - PF Lager Narvik 

1 680 000,00 

Wykonanie i dostawa dwóch przenośników taśmowych 1 697 000,00 

Wykonanie płyt szalunkowych i elementów stalowych 8 000 000,00 

Wykonanie , dostawa i montaż dwóch rusztów i czterech 

przenośników dla dwóch kotłów WR-25 

1 532 000,00 

Budowa instalacji odpylania spalin kotła WRp-46 1 887 000,00 

Wykonanie i montaż instalacji odpylającej KTP 2 637 000,00 
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Wykonanie, dostawa i montaż rusztu 798 000,00 

Niepowodzenia: 

Spółka zamknęła pierwszy kwartał 2017 roku stratą wynoszącą około 571,3 tys. zł. Czynnikami 

negatywnymi były m.in.: 

- niska rentowność kończących się w I kwartale kontraktów pozyskanych w 2016 r. 

- obserwowana presja na zwiększenie wynagrodzeń, w szczególności na stanowiskach 

wymagających wiedzy specjalistycznej. 

1.2 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o charakterze nietypowym 

mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe 

Poza zdarzeniami i okolicznościach opisanymi w niniejszym raporcie w I kwartale 2017 roku 

nie nastąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby istotny wpływ na skrócone 

sprawozdanie finansowe.  

1.3 Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 

Emitenta. 

Nie wystąpiły wskazane powyżej czynniki sezonowości lub cykliczności.  

1.4 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości 

netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

W I kwartale 2017 r. Spółka nie rozwiązywała odpisu aktualizującego wartość zapasów. W  

I kwartale 2017 r. Spółka nie dokonywała odwrócenia odpisów z ww. tytułu.  

1.5 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 

finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

Nie wystąpiły wskazane powyżej odpisy. 

1.6 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu 

rezerw 

Z zastrzeżeniem operacji dotyczących odpisów aktualizujących opisanych w punkcie 1.5 

wskazane zdarzenia nie wystąpiły. 
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1.7 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

W okresie I kwartału 2017 nie wystąpiły zmiany  rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, natomiast uległy zmniejszeniu o ok. 63,9 tys. zł aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

1.8 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych 

W I kwartale 2017 r. nie miały miejsca istotne transakcje dotyczące aktywów trwałych. 

1.9 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych 

W I kwartale 2017 r. nie istniały istotne zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych.  

Jednocześnie Spółka posiada zobowiązanie wynikające z wykupu wieczystego użytkowania w 

postaci zobowiązania do rocznych rat na okres 20 lat. W 2015 roku została zapłacona pierwsza 

rata z ww. tytułu.  

1.10 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

W I kwartale 2017 r. Spółka nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.  

1.11 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

Spółka nie dokonywała korekty błędów poprzednich okresów.  

1.12 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków 

prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość 

godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki  

W okresie I kwartału 2017 r. nie miały miejsca wskazane powyżej zmiany sytuacji gospodarczej 

i warunków prowadzenia działalności. 

1.13 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu 

istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do 

których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu 

sprawozdawczego 

Wskazane okoliczności nie wystąpiły w okresie I kwartału 2017 r. Wszystkie płatności z tytułu 

zawartych umów dotyczących finansowania Spółka realizowała terminowo.  
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1.14 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną 

jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi 

Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. 

1.15 W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia 

Spółka nie dokonywała zmian w wycenie instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej.  

1.16 Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w 

wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 

Spółka nie dokonywała zmiany w ww. klasyfikacji. 

1.17 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 

papierów wartościowych 

W I kwartale 2017 roku nie miała miejsca żadna emisja, wykup ani spłata dłużnych bądź 

kapitałowych papierów wartościowych.  

1.18 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 

W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy jak również nie 

deklarowano jej wypłaty. Walne Zgromadzeniu uchwaliło pokrycie straty netto za 2016 r. w 

wysokości 15 776 590,10 zł kapitałem zapasowym.                             

1.19 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono 

skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym 

sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 

wyniki finansowe Emitenta 

Powyższe zdarzenia nie wystąpiły. 

1.20 Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 

warunkowych, które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku 

obrotowego 

Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych z tytułu dobrego 

wykonania zawartych umów zwiększyły się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016 r. i 

wynoszą 1 814,0 tys. PLN. Wynikają one z udzielonych przez Deutsche Bank Polska gwarancji 

dobrego wykonania oraz usunięcia wad i usterek dla kilku firm. 
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1.21 Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta 

Poza informacjami wskazanymi w niniejszym raporcie Emitent nie identyfikuje okoliczności, 

które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego. 

2. Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017 r. 

2.1 Wybrane dane finansowe  

Wybrane dane finansowe 

w tys. zł w tys. EUR 

1 kwartał 2017 1 kwartał 2016 1 kwartał 2017 
1kwartał 

2017 

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i       materiałów 
12 594 11 342 2 936 2 604 

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -350 121 -80 28 

 III. Zysk (strata) brutto -507 55 -116 13 

 IV. Zysk (strata) netto -571 55 -131 13 

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-2 069 2 288 -475 525 

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-119 -30 -27 -7 

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-216 -3 023 -50 -694 

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 392 -762 -549 -175 

 
31 marca 2017 

31 grudnia 

2016 
31 marca 2017 

31 grudnia 

2016 

 IX. Aktywa, razem 62 424 59 741 14 625 14 016 

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 765 43 511 10 956 10 208 

 XI. Zobowiązania długoterminowe 11 988 12 734 2 809 2 988 

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 464 20 167 5 731 4 731 

 XIII. Kapitał własny 15 659 16 231 3 669 3 808 
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 XIV. Kapitał zakładowy 1 531 1 531 359 359 

 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790 

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 0,01 -0,03 0,00 

 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,48 3,60 0,81 0,85 

Zasady przeliczenia poszczególnych pozycji na EURO:    

a) dla danych za rok bieżący: 

 pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I 

kwartał 2017 r. przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 

kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego 

miesiąca pierwszego kwartału (styczeń - marzec), który wyniósł 1 EURO = 4,2891 PLN. 

 pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy (31  marca 2017 r.), który wyniósł 1 EURO = 4,2198 

PLN. 

 b) dla danych za rok porównawczy: 

pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał 

2016 r. przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 

ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 

pierwszego kwartału (styczeń - marzec), który wyniósł 1 EURO = 4, 3559 PLN. 

 pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy (31 marca 2016 r.), który wyniósł 1 EURO = 4, 2684  

PLN. 

2.2 Informacje o Spółce i jej działalności. 

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków są jedną z czołowych firm działających na 

Europejskim Rynku Energetycznym. Firma działa na rynku nieprzerwanie od 40 lat. W tym 

okresie nabyła specjalistyczną wiedzę i doświadczenie a tym samym ugruntowała swoją 

pozycję w branży energetyki przemysłowej, cieplnej i zawodowej w zakresie Generalnego 

Wykonawcy. Głównymi produktami spółki są Instalacje ochrony powietrza (pył, siarka, azot), 

urządzenia do transportu, obróbki oraz spalania różnych paliw w tym RDF i biomasy oraz 

wszelkiego rodzaju konstrukcje technologicznych i stalowe..  

Dodatkowo poza wykonawstwem urządzeń ZUK Stąporków oferuje usługi w zakresie 

projektowania, doradztwa i serwisowania. 

ZUK „Stąporków” S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.  
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W okresie I kwartału 2017 r. jak również do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały 

miejsca zmiany w strukturze Spółki w tym wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, 

przejęcia, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  

2.3 Działalność Spółki w I kwartale 2017 r. 

2.4 Opis sytuacji finansowej 

2.4.1 Komentarz do wyników finansowych za I kwartał 2017 r.  

I kwartał 2017 roku Spółka zamknęła stratą w wysokości około 571,3 tys. zł w porównaniu do 

zysku w wysokości 55,4 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Jednocześnie, 

przychody w I kwartale bieżącego roku były wyższe o około 11% niż przed rokiem. Istotnej 

zmianie uległa struktura przychodów – spadł udział zamówień w segmencie infrastruktury i 

ochrony środowiska, natomiast udział sektora energetycznego utrzymywał się na zbliżonym 

poziomie.  

W ocenie Spółki, na poniesioną stratę miały wpływ następujące czynniki: 

- niestabilność w gospodarce światowej i spowolnienie koniunktury gospodarki krajowej 

spowodowały chwilowy spadek popytu na produkowane wyroby, który uzależniony jest od 

projektów i inwestycji realizowanych w branżach zaopatrywanych przez Spółkę 

(budownictwo, energetyka, ochrona środowiska) 

- tendencja wzrostowa kosztów działalności w wyniku wzrostu cen energii i kosztów 

osobowych  ze względu na  spadek poziomu bezrobocia, znaczący wzrost płacy minimalnej 

oraz znaczący wzrost poziomu płac rynkowych 

- niestabilność na rynkach walutowych, odznaczająca się relatywnie dużymi wahaniami 

kursów walut (istotne różnice kursowe szczególnie przy rozliczaniu należności w EUR) 

- pogarszanie się sytuacji co do ilości ogłaszanych postępowań przetargowych w sektorze 

budownictwa i energetyki. Powoduje to bardzo dużą walkę cenową pomiędzy konkurującymi 

firmami, co przekłada się na coraz niższe marże.  

Pomimo negatywnych wyników finansowych w I kwartale Spółka posiada znaczący portfel 

zamówień eksportowych. Pozwala nam to patrzeć z optymizmem na kolejny kwartał 

bieżącego roku obrachunkowego. 

2.4.2 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi  

W I kwartale 2017 r. nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, które były istotne i  

zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 

2.4.3 Informacje udzielonych poręczeniach i gwarancjach 

Spółka nie udzielała poręczeń kredytów lub pożyczek.  
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2.5 Stanowisko wobec prognoz 

Zarząd Spółki nie publikował prognoz na 2017 r.  

2.6 Władze 

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Spółki prezentował się następująco: 

 Grzegorz Pasturczak - Prezes Zarządu  

 Dariusz Cieślik - Członek Zarządu  

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu.:  

 Lech Pasturczak - Przewodniczący Rady  

 Stanisław Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady  

 Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady  

 Rafał Mania – Członek Rady 

 Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady  

2.7 Akcje i akcjonariat 

2.7.1 Akcjonariusze znaczący 

Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 4.503.790 akcji, 

które uprawniały do 4.503.790 głosów.  

Na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. 14 listopada 2016 roku, jak 

również na dzień przekazania poprzedniego raportu rocznego tj. 2 maja 2017 roku, 

akcjonariuszami ZUK „Stąporków” S.A. którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 

byli: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale  

(%) 
Liczba głosów 

Udział w głosach 

(%) 

Lech Jan Pasturczak 676 896 15,03 676 896 15,03 

Andrzej Piotr Pargieła 676 896 15,03 676 896 15,03 

Stanisław Juliusz Pargieła  814 874 18,09 814 874 18,09 

Artur Mączyński 636 896 14,14 636 896 14,14 

W okresie od dnia publikacji raportu za III kwartał 2016 r. nie nastąpiły zmiany w zakresie 

akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W związku z powyższym, na dzień przekazania 
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niniejszego raportu tj. 30 maja 2017 roku akcjonariuszami ZUK „Stąporków” S.A., którzy 

posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów byli: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale  

(%) 
Liczba głosów 

Udział w głosach 

(%) 

Lech Jan Pasturczak 676 896 15,03 676 896 15,03 

Andrzej Piotr Pargieła 676 896 15,03 676 896 15,03 

Stanisław Juliusz Pargieła  814 874 18,09 814 874 18,09 

Artur Mączyński 636 896 14,14 636 896 14,14 

2.7.2 Akcje i uprawnienia w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące 

Emitenta na dzień publikacji poprzedniego raportu kwartalnego tj. na dzień 14 listopada 2016 

r., oraz na dzień 30 maja 2017 r. przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko Funkcja Stan na dzień 30 maja 2017 r. Stan na dzień 14 listopada 2016 r.  

Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu posiada 1384 akcji posiada 1384 akcji 

Dariusz Cieślik Członek Zarządu posiada 10 345 akcji nie posiada akcji 

Lech Jan Pasturczak Przewodniczący 

Rady Nadzorczej 

posiadał 676 896 akcji posiada 676 896 akcji 

Andrzej Piotr Pargieła Sekretarz Rady 

Nadzorczej 

posiadał 676 896 akcji posiada 676 896 akcji 

Stanisław Juliusz 

Pargieła  

V-ce 

Przewodniczący 

Rady Nadzorczej 

posiadał 814 874 akcji posiadał 814 874 akcji 

Artur Mączyński V-ce 

Przewodniczący 

Rady Nadzorczej 

posiadał 636 896 akcji posiada 636 896 akcji 

Jacek Wilk* Członek Rady 

Nadzorczej 

nd nie posiada akcji 

Rafał Mania Członek Rady 

Nadzorczej 

nie posiada akcji nd 

* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 marca 2017 roku  podjęło uchwałę w sprawie odwołania 
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Wilka 
**powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 28 marca 2017 r. 
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W okresie od dnia publikacji raportu za III kwartał 2016 r. miały miejsca zmiany w zakresie 

stanu posiadania akcji lub uprawnień do akcji Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące 

Emitenta zgodne z ww. tabelą, natomiast w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu 

rocznego tj. 2 maja 2017 roku nie miały miejsca zmiany w zakresie stanu posiadania akcji lub 

uprawnień do akcji Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta. 

Żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała na dzień 30 maja 2017 r. oraz na 

dzień 30 maja 2017 r., jak również na dzień 2 maja 2017 r. uprawnień do akcji Emitenta.  

2.8 Istotne postępowania sądowe  

Według informacji posiadanych przez Zarząd ZUK „Stąporków” S.A. w okresie objętym 

raportem nie wszczęto jak również nie prowadzono przed sądem, organem administracji 

publicznej lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego żadnego postępowania 

dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności ZUK „Stąporków” S.A., którego wartość stanowi 

co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

2.9 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 

informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 

przez Spółkę 

Zarząd ZUK „Stąporków” S.A. informuje że, Spółka w I kwartale 2017 r. nie dokonywała 

transakcji  zabezpieczających strumień netto wpływów wyrażonych w walucie EUR. Z tego 

względu Spółka nie jest narażona na ryzyko, że ewentualna zmienność kursów walutowych 

może wpłynąć na powstanie istotnych strat, bądź innych negatywnych zdarzeń związanych z 

tego typu transakcjami. 

Zarząd Spółki nie widzi żadnych zagrożeń dla stabilności majątkowej czy finansowej Spółki. 

Ponadto Zarząd Spółki nie dostrzega żadnych zagrożeń dla możliwości realizacji zobowiązań 

Emitenta.  

W dniu 28 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. podjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 306.000 

zł i nie wyższą niż 680.000,00 zł w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje serii C zostaną 

zaoferowane FRAM Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie. O 

podjęciu ww. uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2017.   
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2.10 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego 

kwartału. 

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. z uwagi na mniejszą chłonność rynku Polskiej 

Energetyki Cieplnej i Zawodowej w mierzonej w stosunku do lat ubiegłych zdywersyfikowały 

swoje działania, profil produkcji oraz aktywność w kierunku rynków europejskich celem 

poszerzenia własnego profilu działalności o technologie rokujące rozwój i dające możliwości 

zwiększenia udziału własnych urządzeń i usług na rodzimym rynku energetycznym. Założonymi 

celami Spółki są przede wszystkim rynki państw członkowskich UE a docelowymi klientami 

czołowi dostawczy technologii w branżach: Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych,  

Papierniczej, Energetyki Zawodowej oraz dużej Energetyki Przemysłowo-Chemicznej. 

Najważniejsze czynniki, które będą miały wpływ na sytuację Emitenta w perspektywie 

kolejnych kwartałów to: 

- sytuacja na rynku przetargów publicznych oraz przetargów branżowych. Emitent oczekuje 

stopniowej poprawy w tym zakresie, w związku z zapowiadanym zwiększeniem inwestycji w 

sektorze publicznym. Dodatkowo większa liczba konkursów grantowych o dotacje unijne 

spowoduje większe zainteresowanie produktami Emitenta, szczególnie w branży ochrony 

środowiska; 

- efekty prowadzonej optymalizacji produkcji, w zakresie przygotowania i obróbki materiałów 

i półproduktów, co stopniowo przekłada się na mniejsze straty w trakcie wytwarzania oraz 

zmniejszenie braków czy niedoróbek; 

- pozyskanie nowych zleceń na rynkach zagranicznych w ramach prowadzonej polityki 

proeksportowej; 

- sytuacja na rynku walutowym, w szczególności w zakresie kształtowania się kursu EUR/PLN; 

Dane teleadresowe: 

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A.  
ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków  
tel. (41) 374-10-16 
faks (41) 374-17-12  
email : zuk@zuk.com.pl  

 

Podpisy osób zarządzających 

Stąporków, 30 maja 2017 r. 

 

Grzegorz Pasturczak  Dariusz Cieślik 
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               Prezes Zarządu 

 
 Członek Zarządu 

 

 

 


